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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. Paulo Roberto de Abreu Hollanda 
Adm. Renata Motta Vasconcellos 
Tecnólogo Waldir Irineu da Silva Junior 
 

1.2.  Conselheiros Suplentes: 
        Adm. Elioneide da Silva Souza Venâncio 

                 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 

Adm. Miguel Luiz Marun Pinto 
Adm. Yara de Assis Rezina 
Adm. Sonia Cristina Lima Marra 
Adm. Rodolpho Peixoto Mader Gonçalves – Representante do CRA-RJ na Região 
Serrana 
Contador José Ribamar do Amaral Cypriano -  Amaral Contabilidade 
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 – Coordenador do Setor de Fiscalização 
Adm. Rômulo Cesar Pontes Fidelis – Coordenador de TI 
Adm. Roberta Martins – Chefe da Secretaria Geral e Licitações 
Ana Maria Martins – Coordenadora do Setor de Registro do CRA-RJ 
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Tecnóloga Berenice Lima – Assessora Especial da Presidência 
Adm. Norma Godoy – Assessora da Superintendência 
Adm. Raphael Monteiro – Assessor de Relações Acadêmicas 
Adm. Ana Cristina Cézar dos Santos – Chefe do Setor de Pessoa Jurídica 
Adm. Luiz Miller de Oliveira – Chefe do Setor de Recursos Humanos 
Adm. Leonardo Marques – Chefe do Setor de Fiscalização 
Erika dos Anjos – Assessora de Comunicação 
Marcelo Vieira – Assessor Técnico 
Julia Tito – Chefe da Biblioteca 
Katia Biaia – Chefe do Setor de Comunicação  
Carla Ribeiro de Araújo – Chefe da Tesouraria 
Edmar de Souza Rios – Chefe do Setor de Dívida Ativa 
Hely Miranda – Chefe da WebRádio 
Filipe Rangel – Chefe da WebTv 
Cássio Barreto - Webmaster 
 
 

   2.  PROVIDÊNCIAS E DELIBERAÇÕES: 
2.1.Abertura: 

O Presidente do CRA-RJ deu as boas-vindas a todos os Conselheiros Regionais, 
aos Conselheiros Federais, aos colaboradores internos que acompanham esta 
sessão plenária virtual do CRA-RJ, e externou a sua alegria de rever todos. Em 
seguida convocou o Conselheiro Paulo Roberto de Abreu Holanda para ocupar 
a vaga do Conselheiro Reginaldo Souza que justificou a sua ausência nesta 
sessão. 
 

2.2. Fala do Presidente do CRA-RJ: 
O Presidente do CRA-RJ registrou as presenças dos ex-Conselheiros Yara de 
Assis Rezina, Sonia Marra, Miguel Marun e do Adm. Rodolpho Peixoto Mader 
Gonçalves, representante do CRA-RJ na Região Serrana do RJ. 
Parabenizou os aniversariantes do mês de julho: Agamêmnom Rocha Souza, 
Antônio Rodrigues de Andrade, Elizabeth Bastos, Carlos Eduardo Sansone, Ana 
Claudia Anapurus, Marcelo Lins, Joice Vargas, Beatriz Lessa (estagiária), 
Elioneide Venâncio, Maria Juliana Sarinho, Tiberius Drumond, Ana Cristina 
Cézar dos Santos, Gabriel Pessoa (estagiário) e Marcelo Almeida. 
Por último externou o passamento da Sra. Margort, esposa do ex-Conselheiro 
Paulo Cesar Teixeira, a quem enviou seus pêsames profundos. 
Registrou a passagem do Dia do Amigo e da Amizade (20/07) e homenageou e 
todos com uma frase de Mário Quintana: “Amizade é um amor que nunca 
morre”. 
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2.3. Balancete/junho/2020 do CRA-RJ: 
       O Vice-presidente de Administração e Finanças do CRA-RJ disse que o enorme 

trabalho que vem sendo realizado pelas equipes do CRA-RJ tem propiciado a 
obtenção de resultados animadores para que a entidade contorne a situação 
provocada pelo estado de pandemia que afeta todas as economias; disse que 
o controle de gastos tem sido austero e que a prioridade neste início de 
segundo semestre é a cobrança de pessoas jurídicas em débito com o CRA-RJ; 
e que a entidade está absolutamente em dia com as suas obrigações legais, de 
qualquer espécie. Em seguida o Conselheiro Agamêmnom Rocha Souza, 
Presidente da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRA-RJ (CPTC), 
informou que a Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRA-RJ, 
também composta pelo Téc. Waldir Irineu da Silva Junior e pelo Adm. Paulo 
Roberto de Abreu Holanda, reunida no dia 21/07/2020, procedeu à análise das 
Demonstrações Contábeis e Financeiras do CRA-RJ, relativas ao mês de junho 
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 junho de 2020 apresentou uma diferença orçamentária 
na ordem de R$ 314.682,63 (trezentos e quatorze mil, seiscentos e oitenta e 
dois reais e sessenta e três centavos). Procedida à análise documental e gráfica 
das contas de receita do período de janeiro a junho 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 
56,45% do total previsto para o ano, conforme Previsão Orçamentária. Ainda 
em relação ao mesmo período, observa-se um aumento de 1,94% na 
arrecadação das anuidades em comparação ao ano de 2018 e uma redução de 
8,49% em relação a 2019. Em face das verificações e observações citadas, a 
Comissão Permanente recomendou a aprovação do Balancete do mês de junho 
de 2020. Aprovado por unanimidade, pelo Plenário do CRA-RJ, o balancete de 
junho de 2020 do CRA-RJ. 
 

2.4. ADM Perfil & Negócios: 
A Tecnóloga Berenice Lima, Assessora Especial de Relações Especiais do CRA-
RJ, apresentou o mais novo serviço criado pelo Conselho, o ADM Perfil & 
Negócios, a partir de uma proposta do Superintendente Geral do CRA-RJ, Adm. 
Leonardo Ribeiro Fuerth, no sentido de se anunciar destacadamente as pessoas 
físicas (consultores autônomos) e jurídicas que são regularmente registradas 
no CRA-RJ e que desejam aumentar a sua oferta de serviços e por conseguinte 
os seus resultados. A partir de então, com a aprovação do Presidente do CRA-
RJ, foi construído um novo ambiente virtual, com link no site do CRA-RJ, 
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produzido pelo Cássio Jerônimo, Webmaster do CRA-RJ, e pelo comunicador 
visual Marcelo Vidal que criou uma bela logomarca para o novo serviço. A 
Assessora explicou que o hotsite é construído com diversas funcionalidades, de 
modo a possibilitar aos registrados a colocação de anúncios de seus serviços 
profissionais e empresariais de forma segura, dando visibilidade à sociedade e 
possibilitando com este serviço a realização de novas parcerias e contratos de 
negócios. A inserção dos anúncios é muito simples, com painel intuitivo que 
oferece todas as informações necessárias para o seu preenchimento, 
possibilitando ao anunciante, entre informações de contato e outras 
referências a abertura de agendamento de reuniões presenciais ou virtuais, que 
fica disponibilizado para uso dos futuros clientes.  A interação de 
agendamentos e trocas de mensagens podem ser realizadas via plataforma, 
que só não oferece suporte para transições financeiras.  A possibilidade de 
categorização dos serviços facilita a busca e localização dos profissionais e 
empresas, que podem receber destaques na página principal de acordo com a 
quantidade de clientes que fazem recomendações positivas de seus serviços 
nos comentários e avaliações. Concluindo, disse que é muito importante que o 
ADM Perfil & Negócios seja amplamente divulgado, para que logo se constitua 
em mais uma importante ferramenta de apoio à empregabilidade e 
crescimento empresarial que o CRA-RJ oferece gratuitamente, e que se 
transforme em uma referência para quem busca a Administração Profissional. 
Os Conselheiros Paulo Roberto Holanda e Francisco Carlos Santos de Jesus 
parabenizaram o lançamento do ‘ADM Perfil & Negócios’. A Conselheira Mara 
Biasi parabenizou e disse que será importante levar com grande intensidade, 
aos registrados do Conselho, essa oferta de serviços, para que essa 
aproximação com a sociedade aconteça efetivamente. O webmaster Cássio 
Jerônimo disse que é muito importante os Conselheiros e membros de 
comissões especiais do CRA-RJ entrarem no ambiente do ADM Perfil & 
Negócios, para que o uso possa ser um teste que permitirá aprimoramentos do 
hotsite. A Conselheira Elizabeth Bastos, Vice-Presidente de Planejamento e 
Desenvolvimento Institucional do CRA-RJ, parabenizou todos os envolvidos na 
elaboração desse projeto e disse que o serviço revela uma grande preocupação 
do CRA-RJ com a empregabilidade; que a divulgação desse serviço é 
fundamental, principalmente junto às empresas registradas no CRA-RJ que 
foram muito prejudicadas pelas condições da economia; que não tem 
conhecimento de outro Conselho Profissional que crie tantos serviços, ações e 
benefícios para os seus registrados, como o CRA-RJ realiza de modo muito 
criativo e inovador; e sugeriu a inclusão do currículo Lattes no hotsite, se o 
profissional assim desejar incluí-lo no espaço de oferta dos seus serviços. O 
Conselheiro Antônio Rodrigues Andrade sugeriu que haja um link do 
‘Consultoria On Line’ para esse novo serviço e vice-versa. O Conselheiro Leocir 
Dal Pai disse que o serviço ‘ADM Perfil & Negócios’ lançado pelo CRA-RJ, 
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completando que “ficou maravilhoso, parabéns, dá valor ao Conselho, 
engrandece a Profissão e justifica a anuidade”. O Presidente do CRA-RJ 
parabenizou todos os que contribuíram para a construção criativa desse novo 
serviço gratuito oferecido aos registrados do CRA-RJ, o que aumenta a atração 
e retenção de novas pessoas físicas e jurídicas, salientando que neste período 
de pandemia novas ideias e criações estão surgindo para a valorização do CRA-
RJ, levando serviços de valor aos seus registrados. 

 
2.5. CRA-RJ lança hotsite das Eleições 2020: 
       O Presidente do CRA-RJ informou que o CRA-RJ lançou um hotsite para a 

divulgação de todas as notícias e normas que regem o processo eleitoral que 
foi deflagrado no CRA-RJ, para a renovação de 1/3 do seu plenário. 

 
2.6. CFA agradece e parabeniza o CRA-RJ pelo Plano e pelo Manual de 

Restabelecimento de atividades presenciais: 
        O Presidente do CRA-RJ acusou o recebimento de ofício assinado pelo 

Presidente do CFA, parabenizando este Conselho pelo lançamento do Plano e 
do Manual de Restabelecimento das atividades presenciais na sede do CRA-RJ. 
 

2.7. Ata da 1ª Assembleia de Presidentes do Sistema CFA/CRAs: 
        O Presidente do CRA-RJ informou que recebeu a ata da 1ª Assembleia de 

Presidentes do Sistema CFA/CRAs, realizada em Fortaleza, em 12 e 13 de 
março, ocasião em que o CRA-RJ foi representado pelo Conselheiro Leocir Dal 
Pai, Vice-presidente de Registro Profissional do CRA-RJ. O Presidente do CRA-
RJ destacou que o desempenho de diversos CRAs de janeiro a março de 2020, 
conforme relatado nessa ata, foi muito aquém do esperado, o que se opõe ao 
CRA-RJ que obteve uma boa arrecadação no 1º trimestre deste ano. Na mesma 
ata o Presidente do CRA-RJ destacou as dificuldades que vários CRAs têm 
enfrentado na operação do sistema integrado da Implanta Informática, cuja 
experiência tem gerando descontentamentos frente às dificuldades de 
arrecadação e de controle de dados de diversas espécies. O Conselheiro Federal 
Wagner Siqueira disse que durante a sua gestão à frente do CFA, foi implantado 
o SIFA (Fattoria Web) em 16 CRAs, com resultados positivos para todo o Sistema 
CFA/CRAs até julho de 2019; mas que o rompimento do CFA com a empresa 
detentora do SIFA foi um retrocesso que trouxe graves consequências aos CRAs 
e ao CFA; que o erro do CFA foi de promover a rescisão do contrato sem um 
entendimento com a empresa prestadora de serviço, o que poderia ter sido 
evitado com uma melhor gerência da questão. O Conselheiro Leocir Dal Pai 
disse que ao seu ver essa ata enviada pelo CFA é “histórica e superficial”, 
omitindo uma série de outros problemas que foram comentados e discutidos 
no curso daquela reunião, como a possível perda na manipulação do banco de 
dados da Implanta, o que pode levar à perda da propriedade e incorreções no 
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banco de dados, fatos esse que gerarão problemas e preocupações para muitos 
CRAs. Ainda na referida assembleia, o Conselheiro Leocir Dal Pai disse que a sua 
proposição contrária à concessão de desconto para profissionais registrados 
aposentados, sendo no entanto favorável à anotação da condição de 
“aposentado” na CIP, não foi debatido o suficiente na reunião do CFA. 

 
2.8. Programa de Interiorização do CRA-RJ: 

O Conselheiro Cesar Campos informou que vem coordenando o Programa de 
Interiorização do CRA-RJ, uma construção coletiva, o que resultou na 
constituição de um comitê misto formado por Conselheiros e funcionários do 
CRA-RJ, além de representar um projeto que permite a preservação e 
aprimoramento da história das representações do CRA-RJ no interior do RJ, 
contribuindo, esse novo modelo, para a redução de custos operacionais e 
estímulo à participação dos registrados do CRA-RJ. Em decorrência desses 
trabalhos e objetivos, foi então editada a Resolução Normativa CRA-RJ nº 343 
de 10.7.20 que “dispõe sobre o novo Programa de Interiorização do CRA-RJ, e 
dá outras providências” e, em breve, será baixada uma Portaria do CRA-RJ que 
constituirá o Comitê de Orientação, Coordenação, Avaliação e Monitoramento 
do Programa de Interiorização do CRA-RJ. Agora em uma segunda fase desse 
projeto, prevê-se a aprovação do Plano de Ação para que a nova política de 
interiorização comece a ser efetivada a partir de agosto. O Conselheiro revelou 
a preocupação de todos em oferecer melhor atendimento e relacionamento 
com os públicos-alvo do CRA-RJ, havendo grande interesse do CRA-RJ em estar 
permanentemente presente no maior número possível de municípios 
fluminenses. Nesse sentido, incialmente as regiões de representação do CRA-
RJ passarão de cinco a 16 (dezesseis), e que poderão ainda, futuramente, serem 
desdobradas em tantas outras, em função de necessidades mapeadas e do 
surgimento de lideranças profissionais que eventualmente sejam identificadas 
no interior, sempre com os propósitos de elevar o nome da profissão e a 
imagem do Conselho nas diversas localidades, pela forte presença e 
competência relacional de cada representante. O Conselheiro destacou ainda 
que os atuais representantes serão mantidos em suas respectivas regiões de 
abrangência; que a Resolução Normativa CRA-RJ nº 343/2020 define um comitê 
de seleção, o perfil dos candidatos a representantes do CRA-RJ; que as 
principais atribuições desses representantes, ser o elemento de ligação para 
que o CRA-RJ ofereça novos serviços aos interessados; que os representantes 
selecionados passarão por um treinamento de integração e ambientação; que 
terão mandato de dois anos, podendo ser reconduzidos por iguais períodos. Ao 
final de sua apresentação, o Conselheiro Cesar Campos parabenizou toda a 
equipe do Comitê de Interiorização que tem contribuído para essa construção. 
A Conselheira Mara Biasi disse que o projeto está em muito boas mãos; mas 
que há preocupações que devem ser observadas, em relação à 
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corresponsabilidade desses representantes, uma vez que as atribuições a eles 
delegadas exigirão muita dedicação para o cumprimento de uma série de 
compromissos institucionais junto ao CRA-RJ, e que, nesse sentido, acredita 
que um professor universitário de determinada região poderá ter muito mais 
flexibilidade para esse mister da representação do que um profissional de 
mercado que provavelmente tem agenda muito mais restritiva para atender ao 
que se espera nessa relação do CRA-RJ com o interior do RJ; e, por fim, sugeriu 
que o exercício da representação deva ser limitada a um tempo determinado, 
valorizando assim o florescimento de outros representantes regionais. O 
Conselheiro César Campos disse que essas preocupações descritas pela 
Conselheira Mara Biasi estão sendo levadas em consideração, e que a 
representação por parte de professores atuantes nas regiões e a questão do 
tempo de mandato serão analisadas pelo Comitê por ele coordenado. O 
Presidente do CRA-RJ parabenizou o trabalho do Comitê de Interiorização e 
disse que a sustentabilidade administrativa o modelo de acompanhamento 
proposto foi “copiado” da experiência exitosa do Comitê das Comissões 
Especiais do CRA-RJ; que o Comitê de Orientação, Coordenação, Avaliação e 
Monitoramento do Programa de Interiorização do CRA-RJ será composto pelos 
Conselheiros César José de Campos e Reinaldo Faissal; pelo Superintendente 
Geral, Adm. Leonardo Fuerth; pela Assessora Especial da Presidência, Tecn. 
Berenice Lima; pelo Assessor de Relações Acadêmicas, Adm. Raphael Monteiro; 
e pela Coordenadora de Interiorização, Adm. Marta Almeida; que um edital 
será brevemente divulgado para o chamamento público dos interessados em 
atuarem como representantes do CRA-RJ no interior do RJ. O Conselheiro 
Reinaldo Faissal disse que os critérios de seleção dos representantes do CRA-RJ 
já estão bem adiantados.  

 
2.9. EPROCAD CRA-RJ – 6.08.20: 

O Conselheiro Antônio Rodrigues de Andrade, Vice-Presidente de Educação, 
Ensino e Pesquisa do CRA-RJ, falou sobre o 30º Eprocad-RJ, Encontro de 
Professores e Coordenadores de Cursos de Administração do Estado do Rio de 
Janeiro, que será realizado em 6 de agosto de 2020, de modo virtual, sob o 
tema “Educação Empreendedora”, com os professores Adm. Paulo Wilton e 
Adm. Antônio Carlos Kronemberg, e encerramento a cargo do Conselheiro 
Federal Wagner Siqueira; disse também que as inscrições já estão sendo 
realizadas por meio de formulário eletrônico, pelos professores e 
coordenadores de cursos de Administração e de Gestão Tecnológica. Ao final 
agradeceu o Adm. Raphael Monteiro, Assessor de Relações Acadêmicas do 
CRA-RJ, e a jornalista Katia Biaia, Assessora de Comunicação do CRA-RJ, pelo 
empenho para a consecução desse evento. 
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2.10. Ouvidoria: 

O Presidente do CRA-RJ disse que Ouvidoria do CRA-RJ é um instrumento de 
gestão da maior importância para o dia a dias da entidade, como canal de 
recepção e orientação. A Conselheira Elizabeth Bastos, Vice-Presidente de 
Planejamento e Desenvolvimento Institucional do CRA-RJ, disse que a 
Ouvidoria do CRA-RJ recebe sugestões e reclamações, com um trabalho muito 
bem realizado pela Adv. Claudia Souza que vem cumprindo esse papel desde 
o falecimento do Adm. Abílio Freitas; e também com a colaboração da 
jornalista Katia Biaia que fica permanentemente atenta ao que se fala sobre 
o CRA-RJ no Reclame Aqui ou nas redes sociais. A Ouvidoria do CRA-RJ recebe 
mensagens diretamente, pelo Reclame Aqui e da Ouvidoria do CFA, realizando 
a análise, acompanhamento e resposta a todos os interessados. Disse que 
foram recebidas 39 reclamações pelo Reclame Aqui no primeiro semestre de 
2020, e que no mesmo período do ano passado foram 70 reclamações 
recebidas pelo mesmo canal; com um índice de 74% de aceitações das 
explicações que são enviadas aos reclamantes pela Ouvidoria do CRA-RJ. A 
Conselheira externou seus agradecimentos a todas as áreas funcionais do 
CRA-RJ que contribuem efetivamente para que as análises e respostas sejam 
prontamente colocadas à disposição da Ouvidoria do CRA-RJ.  

 
2.11. Comitê de Orientação, Coordenação, Avaliação e Monitoramento das 

Comissões / Admissão de Membro: 
     A Conselheira Mara Biasi, Coordenadora do Comitê das Comissões Especiais 

do CRA-RJ, disse que há quatro novos nomes de profissionais registrados no 
CRA-RJ para serem admitidos nas comissões especiais do Conselho, sendo 
eles os Adm. Rafael Moreira Guimarães e Luiz Carlos Ferreira Mação, para a 
Comissão Especial de Marketing do CRA-RJ; o Adm. Davi Azevedo Gonçalves, 
na de Edificações; e o Adm. Emerson Luis Kuhl na de Empreendedorismo. 
Aprovados por unanimidade pelo Plenário do CRA-RJ. A Conselheira Mara 
Biasi disse que o Comitê das Comissões Especiais do CRA-RJ, do qual também 
participam a Conselheira Elizabeth Bastos e a Adm. Norma Godoi, tem 
trabalhado muito para procurar atender às demandas de todas as Comissões 
Especiais do CRA-RJ.  

 
2.12. Comissão Especial da Mulher / Reunião Virtual: 
             Com a palavra, a Adm. Yara Rezina, Coordenadora da Comissão Especial da 

Mulher Administradora do CRA-RJ, informou que participou de uma reunião 
virtual, no último dia 1º de julho de 2020, promovida pelo CFA, com mais de 
50 administradoras de todo o Brasil, para avaliação de todo o trabalho que 
vem sendo executado nesse segmento pelos diversos CRAs; que foi sugerida 
a criação de um grupo de sete Administradoras, inclusive ela, para a 
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elaboração de uma proposta de fortalecimento desse movimento 
denominado ‘CRA Mulher’, tendo sido realizada uma reunião desse grupo 
na semana passada, igualmente virtual; que já elaborou uma minuta a ser 
submetida ao Presidente do CRA-RJ, como um modelo para a melhor 
estruturação desses grupos femininos nos diversos CRAs; que o 
benchmarking tem sido a tônica dessas reuniões, visando não só os CRAs, 
mas toda a sociedade; e que o foco é a busca pela igualdade de participação 
e importância dos diversos sexos. A Conselheira Mara Biasi disse que o 
objetivo desse esforço não deve ser o de “empoderar” a mulher, mas reduzir 
o distanciamento entre os tratamentos, algo que infelizmente ainda existe 
entre homens e mulheres, preservadas as diferenças de cada sexo, mas 
entendendo-se que todos são seres humanos e que portanto os “acessos” 
devem ser iguais. A Adm. Yara Rezina percebe que as Administradoras que 
compõem os grupos de mulheres dos CRAs se sentem, em sua maioria, 
muito oprimidas, provocando nelas algumas propostas mais radicais do que 
as que ela e outras colegas defendem, no sentido de conquistar espaços 
pelas demonstrações de competências e de projeção dos resultados obtidos. 
A Conselheira Elizabeth Bastos disse que esse conflito de gênero existe em 
todos os ambientes e que desde da infância as mulheres são tratadas de 
modo diferente, gerando na sociedade e nas organizações um olhar 
diferente para as mulheres, já que o poder geralmente está associado ao 
homem, devendo as mulheres se imporem para serem ouvidas e 
reconhecidas, para que a cultura seja transformada. 

 
2.13. Agendamento das sessões plenárias de agosto/20: 
             Aprovado, por unanimidade, pelo Plenário do CRA-RJ, o agendamento das 

próximas sessões plenárias deste Conselho, para 4 e 18 de agosto de 2020. 
 
2.14. 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, 01(um) processo do Conselheiro 
Carlos Roberto Fernandes de Araujo, 05(cinco) processos da Conselheira 
Elizabeth da Costa Bastos, 02(dois) processos do Conselheiro Francisco Carlos 
Santos de Jesus, 01(um) processo do Conselheiro César José de Campos, 
01(um) processo da Conselheira Renata Motta Vasconcellos, 03(três) 
processos da Conselheira Renata Motta Vasconcellos, 03(três) processos do 
Conselheiro Agamêmnom Rocha Souza e 02(dois) processos do Conselheiro 
Leocir Dal Pai. 
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2.15. Aprovação da Ata da Sessão Plenária nº 4057 de 07.7.2020: 
          Aprovada, por unanimidade, pelo Plenário do CRA-RJ, a Ata da Sessão Plenária 

do CRA-RJ nº 4057 de 7.7.2020. 
 
2.16. Franquia da Palavra: 
          O Presidente do CRA-RJ registrou que o I Encontro de Direito, Administração 

e Contabilidade, será realizado virtualmente, em 28/07/2020, com a 
organização da Comissão de Contabilidade Condominial do CRC-RJ, e que na 
oportunidade o CRA-RJ será representado pelo Conselheiro Federal Adm. 
Wagner Siqueira. A Conselheira Mara Biasi solicitou que as participações em 
eventos externos, como essa que acontecerá em 28/7, devem ser informadas 
ao Comitê das Comissões Especiais do CRA-RJ, para que esse registro passe a 
fazer parte nos relatórios anuais desta entidade.  

 
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   


