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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. Reinaldo Faissal 
Adm. Renata Motta Vasconcellos 
Tecnólogo Waldir Irineu da Silva Junior 
 

1.2.  Conselheiros Suplentes: 
        Adm. Elioneide da Silva Souza Venâncio 
         Adm. Maria de Fátima Ribeiro dos Santos 

                 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. Adolpho da Silva Oliveira – Coordenador Administrativo 
Adm. José Ricardo da Silva – Coordenador Financeiro 
Adm. Marta Almeida – Coordenadora de Interiorização  
Adm. Paulo Cesar Carvalho Coelho – Chefe do Setor de Fiscalização 
Adm. Rômulo Cesar Pontes Fidelis – Coordenador de TI 
Adm. Roberta Martins – Chefe da Secretaria Geral e Licitações 
Tecnóloga Berenice Lima – Assessora Especial da Presidência 
Adm. Norma Godoy – Assessora Especial da Superintendência 
Adm. Raphael Monteiro – Assessor de Relações Acadêmicas 
Adm. Ana Cristina Cézar dos Santos – Chefe do Setor de Pessoa Jurídica 
Julia Tito – Chefe da Biblioteca 
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Kátia Biaia – Chefe do Setor de Comunicação Social 
Erika dos Anjos – Assessora de Comunicação 
Ana Maria Martins – Coordenadora do Setor de Registro do CRA-RJ 
Marcelo Vieira – Assessor Técnico 
Contador José Ribamar do Amaral Cypriano –  Amaral Contabilidade 
Adm. Edson Fernando Alves Machado 
Adm. Miguel Luiz Marun Pinto 

 
   2.  PROVIDÊNCIAS E DELIBERAÇÕES: 

2.1.Abertura: 
O Presidente do CRA-RJ deu as boas-vindas a todos os Conselheiros Regionais, 
aos Conselheiros Federais, e aos colaboradores do CRA-RJ que acompanham 
esta sessão plenária virtual do CRA-RJ. Registrou a ausência do Conselheiro 
Reginaldo Souza que nesta sessão virtual é substituído pelo Conselheiro 
Reinaldo Faissal. 
 

2.2. Fala do Presidente do CRA-RJ: 
O Presidente do CRA-RJ cumprimentou a Adm. Norma Godoy, Assessora 
Especial da Superintendência, pelo aniversário que ela celebrará em 
29/06/2020. 
O Presidente do CRA-RJ registrou o falecimento do Desembargador Silvio 
Capanema, de quem era amigo próximo; tendo sido decretado luto de três dias 
pelo Governo do Estado do RJ. O desembargador vinha auxiliando a Comissão 
de Administração de Condomínios do CRA-RJ. 
 

2.3.  Balancete do CRA-RJ, de maio de 2020: 
        O Conselheiro Carlos Roberto Fernandes Araujo, Vice-presidente de 

Administração e Finanças do CRA-RJ, informou que o balancete do CRA-RJ, de 
maio de 2020, apresentou déficit em relação à proposta orçamentária; e 
destacou o trabalho incansável que vem sendo realizado pelos colaboradores 
do CRA-RJ, para a obtenção de maior receita e equilíbrio da entidade. Solicitou 
aos Conselheiros que sugestões para alavancagem da arrecadação sejam a ele 
dirigidas. O Conselheiro Agamêmnom Rocha Souza, Presidente da Comissão 
Permanente de Tomada de Contas (CPTC) do CRA-RJ, apresentou o parecer que 
aprova o balancete do CRA-RJ referente ao mês de maio de 2020. “A Comissão 
Permanente de Tomada de Contas do CRA-RJ, reunida no dia 23/06/2020, 
procedeu à análise das Demonstrações Contábeis e Financeiras do CRA-RJ, 
relativas ao mês de maio de 2020. Esteve à disposição desta CPTC toda a 
documentação referente às despesas, receitas e aplicações que geraram os 
fatos contábeis objeto da análise do comportamento econômico-financeiro do 
CRA-RJ no mês em questão. Verificou-se que a movimentação das contas de 
resultado (Receitas e Despesas) do mês de maio de 2020 apresentou uma 
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diferença orçamentária na ordem de R$ 571.691,15 (quinhentos e setenta e um 
mil, seiscentos e noventa e um reais e quinze centavos). Procedida à análise 
documental e gráfica das contas de receita do período de janeiro a maio de 
2020 verifica-se que o resultado das Receitas de Anuidade, incluindo-se as de 
Pessoa Física, de Pessoa Jurídica e as inscritas em Dívida Ativa, arrecadadas 
nesse período atingiu 51,14% do total previsto para o ano (R$ 18.178.200,00), 
conforme Previsão Orçamentária. Ainda em relação ao mesmo período, 
observa-se um aumento de 2,46% na arrecadação das anuidades em 
comparação ao ano de 2018 e uma redução de 9,39% em relação a 2019. Em 
face das verificações e observações citadas, esta Comissão Permanente 
recomenda a aprovação do balancete do mês de maio de 2020”. O Presidente 
do CRA-RJ disse que todos estão trabalhando incansavelmente pela 
recuperação econômico-financeira do CRA-RJ. Informou ainda que a receita do 
mês de junho/2020 está, neste momento, 36% abaixo da receita do mesmo 
mês do ano passado. Aprovado por unanimidade pelo Plenário do CRA-RJ o 
balancete do CRA-RJ referente ao mês de maio de 2020. 
 

2.4. Projeto de Retomada CRA-RJ – Plano de Retorno (cronograma tentativo): 
        O Superintendente Geral do CRA-RJ, Adm. Leonardo Ribeiro Fuerth, deu início 

à apresentação da última versão do Plano de Retomada das atividades 
presenciais do CRA-RJ, documento esse que vem sendo constantemente 
atualizado frente às mudanças do cenário externo, ao mesmo tempo em que 
vem promovendo reuniões com todos os chefes e assessores que analisam as 
necessidades para um retorno antecipado ao trabalho na sede da entidade. 
Disse que a nova versão do plano de retomada tem preocupação central com a 
segurança à vida das pessoas, sendo embasado por referências de todos os 
níveis de autoridades governamentais e sanitárias; lembrou que a tecnologia 
vem permitindo o CRA-RJ prestar plenamente quase todos os seus serviços de 
modo virtual; e passou a palavra à Adm. Roberta Martins, Chefe da Secretaria 
Geral do CRA-RJ, para complementar o que há de novo nesse plano tentativo. 
A Chefe da Secretaria Geral registrou o trabalho da área de Comunicação do 
CRA-RJ na definição da arte de apresentação desse plano que está sendo 
sempre revisado e modificado por conta da crise de pandemia que ainda está 
muito presente no Estado do RJ; disse que a sanitização está sendo realizada 
na sede do CRAJ; que todos os equipamentos de informática estão protegidos; 
que a data tentativa é de retorno gradual com escalas e jornadas reduzidas e 
em revezamento, fundamentalmente por parte dos colaboradores classificados 
como de “baixo risco”. A Conselheira Mara Biasi parabenizou toda a equipe do 
CRA-RJ pelo belo trabalho realizado e acredita que muitos processos de 
trabalho internos serão alterados por força desse novo momento pelo qual o 
CRA-RJ passa. A Conselheira Elizabeth Bastos, Vice-presidente de Planejamento 
e Desenvolvimento Institucional do CRA-RJ, parabenizou a equipe do CRA-RJ e 
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está certa de que a entidade continuará prestando um excelente serviço aos 
seus públicos, e que a tecnologia instalada no CRA-RJ vem sem dúvida 
contribuindo para que o cenário não seja mais drástico, acreditando que a 
entidade superará este momento crítico pelo esforço e criatividade de todos. 
O Conselheiro Cesar Campos disse que ficou impressionado com a consistência 
do Plano de Retorno do CRA-RJ, motivo pelo qual sugere a divulgação desse 
plano para outros CRAs e para outras entidades congêneres ou não, pelo 
protagonismo que o CRA-RJ pode assumir com essa demonstração de 
competência e disposição na gestão da crise, o que valoriza a profissão de 
Administrador por oferecer saídas para a crise. A Conselheira Mara Biasi 
parabenizou toda a equipe do CRA-RJ pelo belo trabalho realizado pela equipe 
do CRA-RJ e acredita que muitos processos de trabalho internos serão alterados 
por força desse novo momento pelo qual o CRA-RJ passa; disse que dentre os 
planos de retorno que leu até agora, o plano de retomada do CRA-RJ é o mais 
abrangente, compreensivo e multiprofissional que viu; e que esse é um serviço 
que deve ser divulgado amplamente, para que os Administradores vejam o 
trabalho que podem fazer em um campo em que tantos outros profissionais 
vêm se manifestando. A Conselheira Elizabeth Bastos, Vice-presidente de 
Planejamento e Desenvolvimento Institucional do CRA-RJ, parabenizou a 
equipe do CRA-RJ e está certa de que a entidade continuará prestando um 
excelente serviço aos seus públicos, e que a tecnologia instalada no CRA-RJ vem 
sem dúvida contribuindo para que o cenário não seja mais drástico, 
acreditando que a entidade superará este momento crítico pelo esforço e 
criatividade de todos. O Conselheiro Cesar Campos disse que ficou 
impressionado com a consistência do Plano de Retorno do CRA-RJ, motivo pelo 
qual sugere a divulgação desse plano para outros CRAs e para outras entidades 
congêneres ou não, pelo protagonismo que o CRA-RJ pode assumir com essa 
demonstração de competência, solidariedade e disposição para a efetiva 
gestão da crise, o que valoriza a profissão de Administrador, por oferecer saídas 
efetivas para a crise; e sugeriu que os Conselheiros do CRA-RJ enviem o plano 
com sugestão para os grupos dos quais tomam parte no Fórum de 
Desenvolvimento Econômico do RJ, bem como para os Responsáveis Técnicos 
que podem aproveitar o plano de retorno do CRA-RJ, adaptando-o às suas 
empresas. O Conselheiro Francisco de Jesus, Vice-presidente de Fiscalização do 
CRA-RJ, disse que tem participado de diversas reuniões nacionais e 
internacionais que tratam do retorno ao trabalho, e que o Plano de 
Restabelecimento das atividades presenciais do CRA-RJ é o melhor que teve 
acesso até o momento, fruto da competência dos profissionais que fazem o 
CRA-RJ. O Presidente do CRA-RJ salientou que o Plano de Restabelecimento do 
CRA-RJ faz parte de um documento maior que se denomina Plano de Retomada 
do CRA-RJ pós-Coronavírus e que todas as sugestões são bem-vindas, estão 
acatadas e serão realizadas. 
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2.5. Balanço de 100 dias de teletrabalho no CRA-RJ: 

O Presidente do CRA-RJ disse que a solidariedade, a integração e o senso de 
pertencimento de todos os colaboradores do CRA-RJ foram a tônica para que a 
entidade alcançasse resultados surpreendentes e de grande valia nesses 100 
dias de quarentena por conta da pandemia do Covid 19, cujo relatório 
consolidado contém 34 páginas. Com a palavra, o Superintendente Geral do 
CRA-RJ disse que a capacidade e a competência dos colaboradores da entidade, 
especialmente nesses 100 dias de afastamento da sede, permitiram a 
virtualização de praticamente todas as suas operações em menos de 48h, 
graças também à tecnologia hoje disponível na instituição. O Superintendente 
dividiu o protagonismo de tudo o que foi feito neste período de exceção, seja 
no gabinete de crise ou nos diversos grupos de trabalho, com todos os chefes 
e assessores que rapidamente se engajaram nesse esforço de transformação e 
de ação para a busca do reequilíbrio econômico-financeiro do CRA-RJ, de modo 
a oferecer à Diretoria Executiva do CRA-RJ as diversas possibilidades de serviços 
e medidas para o aumento da receita e redução das despesas. Em seguida 
passou a palavra para a Tec. Berenice Lima, Assessora de Relações Especiais do 
CRA-RJ, para que apresentasse brevemente alguns pontos iniciais do relatório 
de 100 dias. A assessora disse que o relatório está dividido nos seguintes 
capítulos: Plano de Contingência, Registro e Cadastro, Assessoria Acadêmica, 
Atendimento, Fiscalização, Cobrança, Comunicação, Serviços, Financeiro, 
Licitações, Assessoria Jurídica, RH, TI, Equipes e Documentação. Dando 
continuidade, destacou que no campo do registro/cadastro observa-se o 
retorno de alguns profissionais, reativando os seus registros; que os registros 
novos e certidões de acervos estão sendo recebidos e deferidos normalmente; 
que a assessoria acadêmica está com onze palestras virtuais programadas para 
serem realizadas nas diversas instituição de ensino superior do RJ, além de ter 
realizado a atualização dos contatos com todos os coordenadores de cursos de 
gestão tecnológica que existem no estado do RJ, totalizando mais de 600 
contatos; que o chat do site do CRA-RJ está em pleno funcionamento, com a 
atualização do FAQ (perguntas frequentes); que os registrados estão sendo 
estimulados a baixarem a CIP (Carteira de Identidade Profissional) virtual pelo 
aplicativo das lojas virtuais do CRA-RJ; que em maio o sistema de 
Autoatendimento registrou 4.415 acessos de interessados diversos; que no 
intervalo de 18/3/2020 a 18/06/2020, 14.276 acessos foram de novos usuários 
ao sistema de atendimento (Sifa); que a Fiscalização Prospectiva enviou 1.392 
novos ofícios para a abertura de processos de fiscalização de empresas que 
atuam no campo da Administração; e que as cobranças de devedores estão 
ocorrendo neste período por intermédio de envio de sms, e-mails, e boletos 
por demanda, além do pessoal que está fazendo contato por telefone. O 
Superintendente Geral do CRA-RJ passou a palavra para a jornalista Kátia Biaia, 
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Chefe de Assessoria de Comunicação do CRA-RJ, que informou ao Plenário que 
o trabalho nessa área tem sido no sentido de disparar avisos, informe e 
orientações sobre registros e pagamentos durante a pandemia, valendo-se de 
sms, e-mail marketing e pelo próprio Sifa; que as redes sociais vêm sendo 
fortemente acionadas para essas comunicações, com destque para o Facebook 
(207 feed – 75 stories), Twitter (152) e Instagram (150 feed – 75 stories); que o 
programa ADM A LIVE, com entrevistas e debates com convidados, já realizou 
29 apresentações neste período de quarentena com audiência de mais de 
67.000 visualizações no YouTube do CRA-RJ até hoje; que o CRARJ Play teve 
9.406 visualizações nesses 100 dias, assim como as audiências também são 
expressivas na RadioAdmRJ (1.643), no site do CRA-RJ (59.824), no Blog 
Acadêmico (1.352), no Site da Universidade Corporativa do Administrador – 
UCAdm (47.160) e no Clube de Serviços (7.061); que a assessoria de imprensa 
obteve 64 inserções em veículos de imprensa em geral, com foco no 
vencimento da anuidade de 2020 em 30/06/2020. Voltando a palavra para a 
Tec. Berenice Lima que ressaltou alguns serviços que foram destacados pelas 
mídias do CRA-RJ: o CRA-RJ Aproxima, a Clínica de Consultoria, a Ouvidoria, o 
Clube de Serviços, o PROA, a Biblioteca Virtual do CRA-RJ, e a Orientação 
Sociojurídica. A Conselheira Elioneide Venâncio coordena os atendimentos pelo 
CRA-RJ Aproxima que disse que os profissionais que buscam auxílio por esse 
canal, têm sido muito abertos a conhecer os serviços e os esforços do CRA-RJ 
neste momento. A bibliotecária Júlia Tito, disse que neste período observa-se 
um número expressivo de 1.814 visualizações de obras eletrônicas disponíveis 
no acervo virtual do CRA-RJ, bem acima da média normal. A Assessora da 
Presidência, novamente com a palavra, disse que um novo serviço, 
denominado ADM Perfil & Negócios, vem sendo construído para oferta às 
pessoas físicas e jurídicas registradas no CRA-RJ; que a UCAdm está com 40.527 
alunos ativos, 30.086 logins nesses 100 dias. Com a palavra, o Coordenador de 
Finanças do CRA-RJ, Adm. José Ricardo, disse que as economias obtidas com a 
redução de contratos, economias em despesas de custeio, redução de jetons e 
das operações físicas no interior do RJ, novo acordo coletivo dos funcionários e 
revisão do orçamento para este exercício, já totalizam aproximadamente dois 
milhões de reais no período de abril a dezembro de 2020. O Superintendente 
Geral do CRA-RJ consignou que as economias no campo do RH consistem na 
redução de estagiários, no fim do contrato com a empresa que aloca as 
recepcionistas na sede e no acordo coletivo que foi aprovado em 03/06/2020 
em assembleia de funcionários comandada pelo Sinsafispro-RJ. Em seguida a 
Adm. Roberta Martins, Pregoeira do CRA-RJ, informou que neste período de 
100 dias foram realizados quatro pregões eletrônicos, sendo que três 
finalizados com êxito, dois representam atas de registro de preços para 
atendimento a demandas pontuais do Conselho. O Assessor Jurídico do CRA-
RJ, Adv. Marcelo Almeida, disse que o trabalho vem sendo realizado sem 
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qualquer problema em função da virtualização dos tribunais e do próprio CRA-
RJ, observando uma produtividade maior neste período de pandemia do que 
quando funcionava presencialmente. O Coordenador de Tecnologia da 
Informação do CRA-RJ, Adm. Rômulo Fidélis, registrou o tempo recorde para a 
virtualização e operações remotas dos colaboradores do CRA-RJ que vêm 
atuando nos processos digitais e nas reuniões virtuais com o uso intensivo do 
GoogleMeet, tendo a TI treinado 120 pessoas em 100 dias. A Tec. Berenice Lima 
disse que nesse intervalo de afastamento a Secretaria Geral, coordenada pela 
Marinei Soares, organizou nove sessões plenárias virtuais em que 146 
processos foram distribuídos para relatos, com a presença de 393 Conselheiros, 
colaboradores e convidados ou visitantes, totalizando 21h6’ de reunião do 
órgão deliberativo do CRA-RJ; registrou que foram editadas dez Resoluções 
Normativas e outras dez Portarias do CRA-RJ durante a pandemia, até a data 
de hoje; e e finalizou informando que as equipes virtuais do CRA-RJ têm se 
comunicado intensamente, se organizando por grupos de interesse em 20 
grupos de WhatsApp. O Superintendente Geral do CRA-RJ destacou o trabalho 
dos demais chefes e assessores que não falaram neste momento da 
apresentação do relatório de 100 dias, mas que fazem parte do time que está 
enfrentando o desafio imposto pela Covid 19. Disse ainda que no dia de ontem 
ele promoveu uma enquete que contou com a participação de 39 
colaboradores internos, na qual foram instados a citar três sentimentos 
pessoais que consideram mais significativos e presentes no curso da 
quarentena, formando então uma “nuvem de palavras”, onde se observou que 
a mais citada foi “ansiedade”, seguida de eficiência, insegurança, liberdade, 
comprometimento, desafio, produtivo, flexibilidade, segurança, dedicação, 
segurança, eficácia, superação, empatia e medo, em um conjunto de 112 
palavras reveladas pelo grupo. Em uma breve análise, disse que 80% das 
palavras têm conotação positiva, contra 20% de fundo negativo, significando 
que a crise causou mais mobilização do que paralisia. O Conselheiro Reinaldo 
Faissal pediu para incluir o relatório das Comissões Especiais do CRA-RJ no 
Relatório de 100 dias, pelo trabalho que todas vêm realizando. O 
Superintendente acatou a proposta e disse que essa ausência se deve ao fato 
da transição de pessoal na gerência das comissões especiais que não enviou 
esse relatório a tempo, assim como outros poderão ser ainda adicionados. O 
Conselheiro Federal Jorge Humberto Moreira Sampaio elogiou o Relatório de 
100 dias de isolamento do CRA-RJ e disse que é importante adotar novas 
medidas que garantam, os ganhos obtidos até 31/12/2020, também no 
exercício de 2021; pediu para ser apresentado ao Plenário um documento 
informando as empresas que contribuíram para a redução de despesas de 
contratos no CRA-RJ e que poderia ser conferido um certificado a essas 
empresas que foram simpáticas à redução de valores. Disse ainda que as 
licitações em curso no CRA-RJ devem observar o comportamento dos preços 
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praticados no mercado, sendo respondido pela pregoeira que de fato há uma 
variação de preços no mercado, ficando os setores demandantes responsáveis 
pela revisão dos valores e da necessidade de se consumir de modo mais 
racional os bens constantes das atas de registro de preços do CRA-RJ. 

 
2.6. Agendamento de sessões plenárias do CRA-RJ para julho/20: 

Aprovado por unanimidade, pelo Plenário do CRA-RJ, o agendamento das 
próximas sessões plenárias do CRA-RJ, para os dias 07 e 21 de julho de 2020. 
 

2.7. Portaria CRA-RJ altera a composição da Comitê de Coordenação e Orientação 
das Comissões do CRA-RJ: 
O Presidente do CRA-RJ apresentou a Portaria CRA-RJ nº 35 de 12.6.20, que 
altera a composição da Comitê de Coordenação e Orientação das Comissões do 
CRA-RJ, passando a Adm. Norma Godoy de Abreu a ocupar a função que antes 
era da Adm. Bruna Pinheiro que deixou o CRA-RJ. 

 
2.8. Resolução Normativa CRA-RJ altera as atribuições do cargo de Assessor 

Jurídico II: 
O Presidente do CRA-RJ apresentou a Resolução Normativa CRA-RJ que altera 
as atribuições do cargo de Assessor Jurídico II, o que permite o deslocamento 
de um profissional do jurídico para o Setor de Fiscalização do CRA-RJ, auxiliando 
nos processos de fiscalização e dívida ativa 

  
2.9. Falecimento do Adm. Pedro Nanto Monteiro Coelho (ex-Conselheiro do CRA-

RJ): 
       O Presidente do CRA-RJ informou com pesar o falecimento do ex-Conselheiro 

do CRA-RJ, Adm. Pedro Nanto Monteiro Coelho que durante 12 anos, entre 
1983 e 1991, desempenhou várias funções neste Conselho, como 1º Tesoureiro 
e membro da comissão de aquisição e obra da Casa do Administrador. A 
comunicação tardia do seu falecimento, ocorrido em 27/02/20, se deu agora 
em 10/6/20 por e-mail, enviado pelo filho do ex-Conselheiro. Com a palavra, o 
Conselheiro Federal Wagner Siqueira, disse que o Adm. Pedro Nanto foi das 
pessoas e profissionais mais “fantásticas que conheceu como colega e ser 
humano”. O contador José Ribamar Amaral Cypriano disse que teve a honra de 
trabalhar com o Adm. Pedro Nanto que foi secretário-executivo do Sinperj onde 
atuaram juntos. 

 
2.10. Aditivos 32º e 33º do convênio entre a Qualicorp e o CRA-RJ: 

O Plenário do CRA-RJ aprovou por unanimidade os aditivos 32º e 33º do 
convênio entre a Qualicorp e o CRA-RJ, que dispõem de novos planos de saúde 
e dental oferecidos pelas operadoras aos profissionais e estudantes registrados 
no CRA-RJ 
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2.11. Acordo de Cooperação Técnica junto à Secretaria Nacional de Políticas sobre 

Drogas - SENAD/Ministério da Justiça: 
        O Presidente do CRA-RJ informou que recebeu do CFA o Acordo de Cooperação 

Técnica assinado entre o CFA e a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas 
- SENAD/Ministério da Justiça,  “objetivando o estabelecimento de parceria 
entre as partes para colaboração e cooperação para disponibilização ao Poder 
Judiciário dos serviços de profissionais e empresas especializadas cadastrados 
pelo CFA para empreender a gestão e a avaliação dos estabelecimentos 
empresariais apreendidos e declarados perdidos em favor da união”. Segundo 
o CFA, “esse acordo é um grande passo para o Sistema CFA/CRAs, pois fortalece 
cada vez mais a sua missão institucional, fortalecendo a difusão da ciência da 
Administração e valorizando seus profissionais, assim como a sustentabilidade 
das organizações e o desenvolvimento do país”. Nesse sentido, o CFA solicita 
que cada CRA envie nomes de pessoas físicas e jurídicas (inclusive do 
Responsável Técnico, neste caso), com os respectivos números de registro, que 
considerem habilitadas a realizar trabalhos daquela natureza. Com a palavra, o 
Conselheiro Francisco de Jesus lembrou que esse convênio é similar ao do 
Administrador Judicial já apresentando outrora. O Conselheiro Reinaldo Faissal 
indagou acerca da operacionalização das indicações, sendo respondido pelo 
Presidente do CRA-RJ que as indicações serão realizadas por cada CRA. O 
Conselheiro Federal Wagner Siqueira disse que é importante que os CRAs 
tenham critérios democráticos nessas indicações, haja vista que o papel a ser 
desempenhado é da maior relevância e responsabilidade; uma vez que todos 
os colegas registrados têm o direito de conhecerem transparentemente esse 
processo, os critérios e quem escolherá os indicados. O Presidente propôs a 
criação de um grupo de trabalho para desempenhar o papel de análise e 
indicação de candidaturas nesse campo demandado pelo convênio entre o CFA 
e o Ministério da Justiça. O Conselheiro Cesar Campos disse que o objeto desse 
convênio é de fato extremamente delicado e cabe uma análise cuidadosa dos 
objetivos e dos critérios necessários para que as indicações obedeçam as 
qualificações que cumpram o objetivo pretendido. 

 
2.12. Resolução Normativa sobre parcelamentos de débitos: 

O Presidente do CRA-RJ apresentou a Resolução Normativa CRA-RJ nº 341, de 
23/06/2020, que reforma a Resolução Normativa CRA-RJ nº333, de 24/03/2020 
para dispor que “As parcelas decorrentes de termo de conciliação, firmado até 
o mês de março de 2020, ficam prorrogadas, para que sejam as respectivas 
prestações exigíveis no prazo de 90 dias, a contar da data de seu vencimento 
originário, sem a incidência de correção monetária, multa e juros de mora.”  Tal 
medida tem respaldo na a Resolução Normativa CFA nª 579, de 23 de março de 
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2020, que dispõe sobre a prorrogação do vencimento das anuidades do 
exercício de 2020, diante da pandemia do Coronavírus (COVID-19), e a 
necessidade de promoção de ações voltadas ao benefício da classe, de forma a 
minimizar a crise que atinge os profissionais, com o maior alcance possível 
 

 
2.13. 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 06(seis) processos nesta sessão, sendo 02(dois) processos da Conselheira 
Elizabeth da Costa Bastos, 01(um) processo do Conselheiro César José de 
Campos, 01(um) processo da Conselheira Renata Motta Vasconcellos, 01(um) 
do Conselheiro Agamêmnom Rocha Souza e 01(um) do Conselheiro Leocir Dal 
Pai. 
  

 
2.14. Franquia da Palavra: 
2.14.1. A Conselheira Mara Biasi registrou os seus agradecimentos à Adm. Bruna 

Pinheiro que colaborou com o Comitê de Orientação das Comissões 
Especiais do CRA-RJ e seu as boas-vindas à Adm. Norma Godoy que se junta 
a ela e à Conselheira Elizabeth Bastos nesse comitê. Disse ainda que recebeu 
comunicação da Conselheira Adm. Fátima Ribeiro, Coordenadora da 
Comissão de Administração em Serviços de Saúde do CRA-RJ de que houve 
duas saídas de colegas que compunham a CASS do CRA-RJ, por motivos 
particulares, sendo por oportuno indicado o nome da Adm. Meirilane Rosa 
(Assessora de Qualidade da Secretaria de Saúde do RJ e professora 
universitária) para compor a CASS do CRA-RJ. A Conselheira Elizabeth Bastos 
igualmente agradeceu a Adm. Bruna Pinheiro pelo trabalho realizado no 
CRA-RJ e agradeceu a Adm. Norma Godoy por toda a disponibilidade em 
colaborar o comitê das comissões especiais do CRA-RJ. 

2.14.2. O Conselheiro Antonio Rodrigues de Andrade, Vice-presidente de Educação, 
Ensino e Pesquisa do CRA-RJ, informou que no dia 6 de agosto de 2020 o 
CRA-RJ realizará virtualmente mais uma edição do Encontro de Professores 
e Coordenadores de Cursos de Administração (Eprocad-RJ), tendo como 
tema central Educação Empreendedora, e como palestrantes o Prof. 
Antonio Carlos Kronemberg (Sebrae RJ) e o Prof. Paulo Wilton (USS), e que 
contará ainda com o Adm. Wagner Siqueira (CFA/CRA-RJ). 

2.14.3. O Conselheiro Federal Jorge Humberto Moreira Sampaio, remetendo-se ao 
ofício do CFA que pede indicação de nomes em face do Acordo de 
Cooperação Técnica assinado entre o CFA e a Secretaria Nacional de Políticas 
sobre Drogas - SENAD/Ministério da Justiça, disse que o comunicado do CFA 
não estabelece critérios e apenas pede a indicação de nomes, pessoas físicas 
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ou jurídicas, que possam se habilitar nesse cadastro, ficando o CFA 
responsável pela seleção. O Conselheiro Cesar Campos indicou cautela ao 
CRA-RJ na remessa de qualquer nome, haja vista os critérios indefinidos no 
acordo e no ofício do CFA. O Presidente do CRA-RJ disse que realizará uma 
análise minuciosa do ofício do CFA, até o dia 7 de julho que é o prazo 
estipulado pelo CFA para essa comunicação 

 
 

2.15. Aprovação da Ata da Sessão Plenária nº 4055 de 09.06.2020: 
         Aprovada, por unanimidade, pelo Plenário do CRA-RJ, a ata da Sessão Plenária 

do CRA-RJ nº 4055 de 09.06.2020. 
 
 

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   


