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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. Mara Darcy Biasi Ferrari Pinto  
Adm. Firmino Sousa Carneiro 
Adm. Reginaldo Souza de Oliveira 
Adm. Renata Motta Vasconcellos 
Tecnólogo Waldir Irineu da Silva Junior 
 

1.2.  Conselheiros Suplentes: 
        Adm. Elioneide da Silva Souza Venâncio 
         Adm. Fernanda Maria Spinelli Tauil Rodrigues 

                 Adm. Reinaldo Faissal 
                 Adm. Suely Santos Motta 

         Tecnóloga Patrícia Arvellos 
 
1.3. Outras Presenças: 
        Adm. Wagner Siqueira – Conselheiro Federal Efetivo pelo CRA-RJ 

Adm. Yara de Assis Rezina – Coordenadora da Comissão Especial da Mulher 
Administradora 
Adm. Fernanda Abrahão Magalhães 
Adm. Rita Borges - Coordenadora da Comissão Especial de Marketing 
Adm. Roberta Cristina Sá Martins – Chefe da Secretaria Geral e Licitações,  
Secretariando o Plenário 
Adm. Leonardo R. Fuerth – Superintendente Geral do CRA-RJ 
Adv. Marcelo Oliveira de Almeida – Assessor Jurídico 
Adv. Claudia Maria – Assessora Técnica Jurídica 
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 
Ana Maria Martins – Coordenadora do Setor de Registro do CRA-RJ 
Tecnóloga Berenice Lima – Assessora Especial da Presidência 
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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 registrou as presenças do Conselheiro Federal, Adm. 
Wagner Siqueira, da ex-conselheira Yara Rezina e da Adm. Fernanda Abrahão 
Magalhães, informou que o Conselheiro Federal Jorge Humberto Moreira 
Sampaio está representando o CRA-RJ em reunião Plenária do CFA, em Brasília. 
Justificada a ausência do Conselheiro Cesar Campos ausente por estar 
participando de evento externo 
O Presidente do CRA-RJ, Adm. Wallace de Souza Vieira, deu por aberta a sessão 
plenária virtual saudando a todos os presentes, Conselheiros Regionais e 
Conselheiros Federais, além dos representantes das Casas do Administrador e 
dos diversos colaboradores que fazem o CRA-RJ. 
 

2.2. Fala do Presidente do CRA-RJ: 
O Presidente do CRA-RJ registrou com pesar o falecimento da mãe da 
Conselheira Suely Mota. Registrou ainda os aniversários do Conselheiro Firmino 
Carneiro (11/8), da Conselheira Fernanda Tauil e da Jornalista Katia Biaia (14/8), 
do Conselheiro Paulo Holanda (21/8), e os Advogados Ricardo Silveira (8/8) e 
Alessandra (24/8). O Presidente do CRA-RJ fez constar que o CRA-RJ registrou 
as celebrações pelo Dia do Administrador de Condomínios (16/8), do Dia do 
Advogado (11/8), Dia Mundial da Solidariedade Cristã (10/8) e do Dia dos 
Direitos Humanos (12/8). Disse que é “raro o dia em que não se registra no 
mundo algum evento significativo contra os direitos humanos e cívicos”, na 
contramão do Pacto de Direitos Civis e Políticos; sendo o CRA-RJ uma entidade 
que democratiza conhecimento, que respeita diversidades humanas, em 
respeito a todos os direitos estabelecidos. 
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2.3. 2ª Reformulação Orçamentária do CRA-RJ 2020: 

O Vice-presidente de Administração e Finanças do CRA-RJ, Cons. Carlos Roberto 
Fernandes Araujo, apresentou a proposta de 2ª Reformulação Orçamentária do 
CRA-RJ para 2020, ressaltando que na primeira e na segunda reformulações 
orçamentárias são realizadas apenas pequenos ajustes de complementações e 
supressões nas contas de despesas e receitas. Destacou que os 
remanejamentos implicam em 1,66% de movimentações nas verbas 
orçamentárias, englobando: o auxílio-teletrabalho aos funcionários que estão 
efetivamente identificados como essenciais às operações remotas do CRA-RJ; 
despesas com fretes de materiais das Casas do Administrador; despesas com 
danos morais, indenizações e honorários de sucumbência; limpeza e 
conservação; indenizações trabalhistas por dispensas de três funcionários. 
Aprovada, por unanimidade, pelo Plenário do CRA-RJ, a 2ª reformulação 
orçamentária do CRA-RJ. A conselheira Mara Biasi chamou a atenção para a 
necessidade da redução das despesas com os danos morais, sendo necessária 
uma orientação da área de fiscalização ou jurídica para que os Conselheiros 
também possam conhecer os cuidados para se evitar ou reduzir essas ações 
contrárias ao CRA-RJ; e do necessário apoio à infraestrutura para que as 
pessoas realizem o teletrabalho, controlando-se o que é investimento e o que 
é custo, por meio de uma gestão eficiente. O Vice-presidente de Administração 
e Finanças do CRA-RJ disse que os critérios e os controles para o regime do 
teletrabalho estão definidos e serão seguidos à risca para que esse recurso seja 
usado de forma parcimoniosa. O Vice-presidente de Fiscalização Profissional do 
CRA-RJ, Cons. Francisco de Jesus, disse que o pagamento por danos morais deve 
ser de fato reduzido. A Conselheira Mara Biasi disse que o sistema de gestão do 
CRA-RJ, para o controle das funções que devem ser desempenhadas pelos 
colaboradores do CRA-RJ, deve apontar as estratégicas que devem ser 
consideradas para suporte, monitoramento e gerenciamento das atividades 
que o CRA-RJ necessita. O Vice-presidente de Administração e Finanças do CRA-
RJ disse que a Direção do CRA-RJ e a Superintendência Geral do CRA-RJ estão 
atentas a essa questão que sem dúvida é essencial para o futuro do CRA-RJ. O 
Presidente do CRA-RJ disse que haverá um novo modelo de gerenciamento de 
está previsto no Plano de Retomada do CRA-RJ, com foco no melhor 
desempenho e alcance de níveis de eficiência, eficácia e efetividade da 
entidade; e que os funcionários do CRA-RJ estão assinando, cada um, o Aditivo 
ao Contrato de Individual de Trabalho, para conhecerem as suas 
responsabilidades e deveres para o desenvolvimento de suas tarefas remotas. 
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Aprovada por unanimidade, pelo Plenário do CRA-RJ, a 2ª reformulação 
orçamentária do CRA-RJ. 
 

2.4. Alteração da RN CRA-RJ nº 342/2020 (inclusão da previsão de abono de ponto 
aos empregados que não tenham como exercer suas atividades de forma 
remota): 
O Presidente do CRA-RJ apresentou a proposta de alteração da Resolução 
Normativa CRA-RJ nº 342/2020 que trata da inclusão da previsão de abono de 
ponto aos empregados que não tenham como exercer suas atividades de forma 
remota. O Chefe da Assessoria Jurídica do CRA-RJ, Adv. Marcelo Almeida, 
destacou que com a caducidade da Medida Provisória 927, que impunha de 
forma unilateral o home office, houve a necessidade de as empresas 
estipularem termos aditivos aos contratos de trabalho com os funcionários que 
estão atuando em teletrabalho. Decorrente dessa modalidade de trabalho, foi 
identificada a necessidade de prover os funcionários de internet, equipamentos 
e condições ergonômicas adequadas, para o melhor desempenho. Ao mesmo 
tempo, para não se colocar a vida das pessoas em risco, está sendo abonado o 
ponto dos funcionários que, embora não recebam o auxílio do teletrabalho, não 
estão em condições de atuarem, até mesmo porque a sede do CRA-RJ está 
fechada para a maioria das operações presenciais. Aprovada, por unanimidade, 
pelo Plenário do CRA-RJ.  

 
2.5. Instituição do auxílio tele trabalho no CRA-RJ (condicionado à subscrição do 

termo aditivo ao contrato de trabalho individual): 
O Presidente do CRA-RJ apresentou a proposta de instituição do auxílio tele 
trabalho no CRA-RJ, condicionado à subscrição do termo aditivo ao contrato de 
trabalho individual. O Chefe da Assessoria Jurídica do CRA-RJ comentou que o 
auxílio em questão vem atender o que está definido no termo aditivo antes 
comentado. O Superintende Geral do CRA-RJ, Adm. Leonardo Fuerth, disse que, 
com a caducidade da MP, a partir de 19/07/2020, aa transferência do trabalho 
para o domicílio residencial dos funcionários, tem exigido cuidados para o 
devido provimento de condições adequadas de trabalho, de modo a atender 
ao que preceitua a legislação de trata desses requisitos, ergonômicos por 
exemplo, precatando o CRA-RJ de qualquer reclamação futura e garantindo as 
condições para o melhor trabalho dos funcionários, dentro do expediente legal 
definido nos contratos e de acordo com as especificidades de cada função. O 
Superintendente disse ainda que os chefes diretos, coordenadores e 
superintendente são os responsáveis pelo controle do desempenho dos 
funcionários em teletrabalho; e que na semana de 24/8, o CRA-RJ voltará a 
contar com uma reduzida equipe presencial, para atendimento na Central de 
Atendimento e no Setor de Fiscalização, visando atender demandas pontuais e 
mapear a necessidade ou não de um retorno gradual progressivo, desde que o 
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contágio da Covid 19 não apresente uma curva de alta na cidade do Rio de 
Janeiro; e que os grupos de risco continuam sendo monitorados, conforme 
definido no Plano de Restabelecimento das atividades presenciais no CRA-RJ; A 
Conselheira Renata Vasconcelos parabenizou a Direção, o Superintendente e a 
equipe do CRA-RJ pelo que vem sendo realizado em prol do cuidado com a vida 
e com o trabalho profissional dentro do Conselho, o que confere credibilidade 
a tudo que vem sendo feito. Aprovado, por unanimidade, pelo Plenário do CRA-
RJ, o auxílio ao teletrabalho. O Presidente do CRA-RJ lembrou que o CFA e 
outros CRAs elogiaram o Plano de Restabelecimento das atividades presenciais 
do CRA-RL, o que legitima e dá credibilidade às ações em curso. 

 
2.6. CRA-RJ Play – audiência: 
        A Assessora de Comunicação do CRA-RJ, Jorn. Katia Biaia, disse que a audiência 

da ‘TV CRARJ Play’ alcançou 12.000 inscritos com média de 1.300.000 
visualizações em 2.600 vídeos produzidos pelo CRA-RJ; enquanto a OAB-RJ, 
como efeito de comparação, tem 16.000 inscritos, com  806.000 visualizações; 
e que nesse período de 16/3/2020 até 17/8/2020, foram alcançadas 109.000 
visualizações, com 1.248 visualizações nas últimas 48h. A Conselheira Mara 
Biasi parabenizou a equipe da Comunicação do CRA-RJ, pela qualidade das 
informações veiculadas, demonstrando o grande empenho dos profissionais da 
área de comunicação do CRA-RJ, como um todo, com perguntas muito bem 
formuladas, vídeos e textos com padrões de qualidade e que conferem ao CRA-
RJ um estilo próprio; destacando ainda que as comissões especiais do CRA-RJ 
devem seguir esse padrão, aproximando-se da área de comunicação do CRA-RJ 
para que recebam as orientações adequadas para suas inserções nas mídias do 
Conselho, com esse mesmo padrão de qualidade e de imagem. A Conselheira 
Elizabeth Bastos, Vice-presidente de Planejamento e Desenvolvimento 
Institucional do CRA-RJ, disse que concorda na íntegra com a fala da 
Conselheira Mara Biasi, que o posicionamento estratégico da marca do CRA-RJ 
é fruto de um trabalho integrado, com a preocupação de fortalecer a imagem 
do Conselho em diversos canais, sugerindo que todos esses números sejam 
disponibilizados aos coordenadores das diversas comissões especiais do CRA-
RJ, como demonstração da grande audiência auferida nas mídias desta 
entidade.  O Presidente do CRA-RJ parabenizou a Assessora e o Chefe da 
Assessoria da TV CRA-RJ Play, Felipe Penteado, disse que se surpreende 
frequentemente com os resultados expressivos que vêm sendo obtidos pela 
área de Comunicação do CRA-RJ; e que percebe que o Conselho virtual tem 
ultrapassado em produtividade e qualidade os resultados em comparação ao 
que era obtido pelo momento anterior à pandemia; que os valores de 
pertencimento e união alcançados neste instante devem ser internalizados e 
mantidos para o futuro. 
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2.7. Caderno de Treinamentos internos do CRA-RJ: 
A Tecnóloga Berenice Lima, Assessora de Relações Especiais da Presidência do 
CRA-RJ, apresentou o Caderno de Treinamentos do CRA-RJ, que foi elaborado 
a partir de uma pesquisa de Levantamento das Necessidades de Treinamentos 
(LNT) que redundou na identificação de demandas para diversos cursos 
comportamentais, gerenciais e ferramentas de trabalho, sobretudo 
tecnológicas. Esses cursos estão sendo transformados em trilhas de 
conhecimento, com base em conteúdos disponíveis gratuitamente na 
plataforma da Universidade Corporativa do Administrador (UCAdm); além do 
oferecimento de cursos virtuais que estão e continuarão sendo oferecidos por 
profissionais que compõem a estrutura funcional do próprio CRA-RJ. AC 
Conselheira Elizabeth parabenizou a construção da proposta de treinamento 
que tem como base a formação por competências, muito desejável nos dias de 
hoje. O Presidente do CRA-RJ parabenizou a Assessoria da Presidência e o Setor 
de RH do CRA-RJ que é dirigido pelo Adm. Luiz Miller. 

 
2.8. Dados de profissionais punidos nos TREA nos últimos oito anos: 

O Presidente do CRA-RJ acusou o recebimento de solicitação circular do CFA, 
proveniente por sua vez do Ministério Público Eleitoral, que indaga os 
Conselhos profissionais acerca de profissionais registrados que tenham sofrido 
punições éticas nos últimos oito anos. Com a palavra, o Conselheiro Carlos 
Roberto Araujo, Presidente da Comissão Permanente Eleitoral do CRA-RJ, 
informou que não há no CRA-RJ qualquer profissional enquadrado por 
suspensão ou cassação de registro profissional. O Chefe da Assessoria Jurídica 
do CRA-RJ, Adv. Marcelo Almeida, aduziu que tal solicitação do MPE é rotineira 
uma vez que candidatos a cargos nos poderes legislativo e executivo não 
podem concorrer se punidos com cassação profissional em seus respectivos 
Conselhos. 
 

2.9. Registro de militares nos CRAs: 
O Presidente do CRA-RJ acusou o recebimento de comunicado circular do CFA 
aos CRAs, informando que a Resolução Normativa CFA nº 547/2018, (alterada 
pela RN CFA 561/2019), dispõe sobre o registro no Conselho Regional de 
Administração, dos diplomados em Cursos de Formação de Oficiais da Marinha 
do Brasil, Exército Brasileiro e Aeronáutica, equivalentes ao bacharelado em 
Administração. Informou, o CFA, ainda, que o Registro Profissional em CRA é 
feito mediante análise do histórico do curso e que o pedido deve ser dirigido 
ao Conselho Regional de seu estado, apresentando os documentos para 
análise: Formulário de requerimento, Diploma e Histórico do curso a ser 
registrado. No que se refere aos concursos públicos, o CFA esclareceu que o 
pré-requisito de escolaridade para o provimento do cargo é definido pelo órgão 
promotor do concurso, o qual tem autonomia para selecionar candidatos que 
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atendam o perfil estabelecido, de acordo com as suas necessidades. O CFA 
argui a liberdade que tem o edital do concurso público e o contratador pode 
desejar o profissional de administração e que seja graduado em Administração, 
não em administração pública, tecnólogo, ou admitir todos ou selecionar 
qualquer um destes para o cargo em questão. Segundo o Conselheiro Leocir Dal 
Pai, Vice-presidente de Registro Profissional do CRA-RJ, “quem diz em que um 
profissional é diplomado, sendo redundante, é o diploma”. Ainda de acordo 
com o Vice-presidente de Registro do CRA-RJ, a Aeronáutica emite um diploma 
de Administrador (Decreto da Excelentíssima presidente Dilma), a Marinha 
para os intendentes de Administrador Público ou Contador e para todos (as três 
Forças) de bacharéis em ciências militares (com variações). Assim, concluindo 
o Vice-presidente do CRA-RJ, “o CFA entendeu, com o que estou de pleno 
acordo, que a formação, no tocante aos conteúdos de Administração, são 
semelhantes nas três forças em suas diversas escolas de formação de oficiais, 
e, portanto, passíveis de registro neste Conselho, à revelia da Marinha e 
Exército que não expedem diplomas de Administrador. Os diplomas da 
Aeronáutica e da Marinha (Administração Pública) não há o que se questionar”. 
A Conselheira Elizabeth Bastos, Vice-presidente de Planejamento e 
Desenvolvimento Institucional do CRA-RJ, sugeriu que o Conselheiro Leocir Dal 
Pai agende uma apresentação em sessão plenária, para que esse tema acerca 
do registro de militares no CRA, possa ser aprofundado para melhor 
entendimento e nivelamento de todos os interessados. O Presidente do CRA-
RJ sugeriu que o Conselheiro Leocir Dal Pai escreva uma espécie de manual a 
respeito do assunto, para que a Câmara de Registro possa aprofundar os 
estudos e o Plenário do CRA-RJ se posicionar a respeito; e que pretende criar 
um grupo de trabalho para reter esse conhecimento dentro do CRA-RJ e 
repercuti-lo para o Sistema CFA/CRAs. 

 
2.10. CRA-RJ publica edital de Chamamento Público (Programa de Interiorização 

do CRA-RJ): 
O Presidente do CRA-RJ, tendo em vista a ausência justificada do Conselheiro 
Cesar Campos, pediu à Adm. Roberta Martins, Chefe da Secretaria Geral do 
CRA-RJ, que apresentasse o edital de chamamento público que estava 
previsto no Programa de Interiorização do CRA-RJ. A Chefe da Secretaria Geral 
informou que foi publicado no Diário Oficial da União, no O Dia e no site do 
CRA-RJ, o Edital nº1/2020 de Chamamento Público para a seleção de 
representantes regionais e locais para atuarem como Representantes do CRA-
RJ em diversas regiões e cidades do Estado do RJ. A Assessora da Presidência, 
Tecnóloga Berenice Lima, disse que o formulário de inscrição de possíveis 
interessados já está disponível e que no prazo de 45 dias a Comissão 
especialmente designada promoverá a seleção e indicação dos candidatos 
que poderão ser nomeados para os respectivos postos abertos pelo CRA-RJ. 
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2.11. 30º EPROCAD CRA-RJ – realizado em 06.08.20: 
O Vice-presidente de Educação, Estudos e Pesquisas do CRA-RJ, Cons. Antônio 
Rodrigues Andrade, relatou que foi realizado em 06/08/2020, de modo 
virtual, com mais de 100 professores inscritos, registrando-se a presença de 
70 a 90 participantes ao vivo; e que contou com as apresentações dos 
professores Antônio Carlos Kronemberger (Sebrae-RJ), Paulo Wilton 
(Unigranrio) e Wagner Siqueira (UCAdm). Complementou que o evento foi 
considerado de excelente nível, como avaliação muito positiva de todos os 
participantes. 

 
2.12. Edital da 11ª RAD – Revista Administração em Debate: 

O Vice-presidente de Educação, Estudos e Pesquisas do CRA-RJ anunciou a 
publicação do edital da 11ª RAD – Revista Administração em Debate, editada 
pelo CRA-RJ, com a chamada de artigos, científico e de revisão, sobre os temas 
ligados à questão do mundo do trabalho e das competências do 
Administrador em um mundo pós-Covid 19.  A Chefe da Biblioteca do CRA-RJ, 
Bibliotecária Julia Tito agradeceu a presteza de todos os colaboradores e disse 
que as instruções sobre o processo de avaliação serão encaminhadas nos 
próximos dias a todos os membros do Conselho Editorial da RAD. 
 

2.13. Solicitação de providências sobre isenção de anuidade - Deputado Rodrigo 
Amorim: 
O Presidente do CRA-RJ acusou o recebimento de expediente, datado de 
15/07/2020, somente agora recebido e protocolado no CRA-RJ, encaminhado 
pelo Deputado Estadual Rodrigo Amorim, em que o parlamentar solicita a 
isenção da anuidade de 2020 e a concessão de 50% de desconto da anuidade 
de 2021 para os registrados no CRA-RJ. De acordo com o Presidente do CRA-
RJ, a Assembleia Legislativa do RJ desconhece esse pedido isolado do 
Deputado que desconhece absolutamente o funcionamento e as fontes de 
receita para que os Conselhos Profissionais possam dar conta de suas 
atividades fins, legalmente instituídas. A Conselheira Mara Biasi acredita que 
o deputado tem o direito de pedir, devendo a assessoria jurídica do CRA-RJ 
orientar a Direção do CRA-RJ. O Conselheiro Federal Wagner Siqueira 
salientou que caso o requerimento do citado deputado tivesse sido 
protocolarmente encaminhado por intermédio da Mesa Diretora da ALERJ, o 
que não foi o caso, poderia ser em alguma medida analisado por esta 
entidade; e mencionou ainda o Conselheiro Federal que essa é uma matéria 
de cunho estritamente federal e não de competência estadual, devendo o 
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CRA-RJ ficar absolutamente confortável para ignorar tal pedido. O Chefe da 
Assessoria Jurídica do CRA-RJ, Adv. Marcelo Almeida, corroborou a fala do 
Conselheiro Federal, ao dizer que a competência para legislar sobre esse tema 
é do congresso nacional, não cabendo a discussão a respeito do mérito do 
pedido. 

 
2.14. Comissão Gestão Profissional de Edificações / Inclusão de novo membro: 

A Conselheira Mara Biasi, Coordenadora do Comitê de Orientação e 
Acompanhamento das Comissões Especiais do CRA-RJ, encaminhou pedido de 
inclusão do Adm. Cleber Lessa, para integrar a Comissão de Gestão 
Profissional de Edificações do CRA-RJ, sendo o mesmo aprovado, por 
unanimidade, nesta data, pelo Plenário do CRA-RJ. 

 
2.15. Reunião do Fórum Estadual dos Conselhos Regionais e Ordens de Profissões 

Regulamentadas do Rio de Janeiro – realizado em 10/08/2020: 
O Vice-presidente de Fiscalização Profissional do CRA-RJ, Conselheiro 
Francisco de Jesus, informou que participou reunião do Fórum Estadual dos 
Conselhos Regionais e Ordens de Profissões Regulamentadas do Rio de 
Janeiro, fórum esse antes denominado “Conselhinho”, realizada em 
10/08/2020, em que a pauta tratou da análise e sugestões de uma minuta de 
“decretão” com vistas à consolidação da regulamentação de todas as 
profissões regulamentadas existentes no Brasil, documento final esse em 
elaboração por parte dos Conselhos Federais de cada categoria. No entanto, 
tal solicitação não chegou ao CRA-RJ, o que não permitiu um posicionamento 
categórico deste Conselho durante aquela reunião. No entendimento do 
Conselheiro, o andamento desse arranjo é preocupante, em razão de outras 
iniciativas que estão em curso e que pretendem enfraquecer os Conselhos de 
Fiscalização Profissional. A reunião tratou ainda da filiação dos Conselhos de 
Fiscalização Profissional, sediados no RJ, ao Fórum RJ, mediante o pagamento 
de uma taxa de associação, ao que o Conselheiro Francisco de Jesus se 
pronunciou contrário, já que poderia excluir qualquer Conselho de discussões 
importantes para o conjunto das entidades de regulamentação profissional. 
Outro tema tratado foi quanto ao acompanhamento das ações da Frente 
Parlamentar em Defesa dos Conselhos, sobretudo no que diz respeito à PEC 
108, trabalho esse que é travado pelo “Conselhão” em Brasília, onde se 
reúnem os Conselhos Federais das profissões regulamentadas, e que 
atualmente é presidido pelo Adm. Mauro Kreuz. 

 
2.16. Evento na Faculdade Descomplica: 

O Adm. Raphael Monteiro, Assessor de Relações Acadêmicas do CRA-RJ, e a 
Conselheira Elizabeth Bastos, informaram que participaram, no início deste 
semestre letivo, de um evento virtual realizado pela Faculdade Descomplica, 
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para as turmas de Administração e de Gestão Tecnológica em Recursos 
Humanos, ambos EAD, sendo muito bem recepcionados pelo Diretor Geral da 
IES, Prof. Francisco Borges. A Conselheira Elizabeth Bastos aduziu que a sua 
apresentação, de aproximadamente 10 minutos, significou o início de uma 
parceria entre essa IES e o CRA-RJ; tendo enfatizado o quanto é fundamental 
o fortalecimento do sistema de RH dentro das organizações em geral. Pela 
oportunidade, os alunos ouvintes receberam o link para que possam solicitar 
a emissão das carteiras de estudante do CRA-RJ. O Presidente do CRA-RJ 
agradeceu a ambos pela representação do CRA-RJ nesse evento virtual. 

 
2.17. Licenciamento do Diretor Geral da UCAdm: 

O Diretor Geral da UCAdm apresentou o seu pedido de licença da Direção da 
Universidade Corporativa do Administrador, a contar do dia 15/08/2020 e até 
15/11/2020, em razão de sua candidatura a vereador da cidade do Rio de 
Janeiro. 

 
2.18. Agendamento das sessões plenárias do CRA-RJ para setembro/20: 

Aprovado por unanimidade, pelo Plenário do CRA-RJ, o agendamento das 
sessões plenárias do CRA-RJ para os dias 1º e 22 de setembro de 2020. 

 
2.19. 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 10 (dez) processos nesta sessão, sendo 01(um) processo do Conselheiro 
Carlos Roberto Fernandes de Araujo, 04(quatro) processos da Conselheira 
Elizabeth da Costa Bastos, 03(três) processos do Conselheiro Francisco Carlos 
Santos de Jesus, 01(um) processo do Conselheiro Agamêmnom Rocha Souza 
e 01(um) processo do Conselheiro Antonio Rodrigues de Andrade. 
 

2.20. Aprovação da Ata da Sessão Plenária nº 4059 de 04.8.20: 
          Aprovada, por unanimidade, pelo Plenário do CRA-RJ, a ata da Sessão Plenária 

do CRA-RJ nº 4059 de 04.8.2020. 
 
2.21. Franquia da Palavra: 

          2.21.1.   A Conselheira Mara Biasi sugeriu que os participantes das sessões plenárias 
desliguem os seus áudios quando não estiverem participando ativamente 
de alguma discussão, de modo a melhorar a qualidade do áudio e dos 
debates no curso das reuniões. O Presidente do CRA-RJ corroborou e disse 
que a equipe de TI do CRA-RJ auxiliará nessa tarefa de controle dos áudios 
que se mantiverem inadvertidamente abertos. 

2.21.2. A Conselheira Elizabeth Bastos disse que a Comissão da Mulher 
Administradora do CRA-RJ promoveu em 13/08/2020 uma live com a 
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Coronel da Polícia Militar Aziza Ramalho, sobre violência contra a mulher, 
e que em breve o programa irá ao ar. Disse ainda que em 14/08/2020 
participou de uma live com o Adm. Wagner Siqueira, Diretor Geral da 
UCAdm, com duração de mais de uma hora, muito proveitosa. Concluiu 
dizendo que a Comissão Especial de Gestão Profissional de Edificações do 
CRA-RJ promoverá uma live sobre acessibilidade, em breve, para ser 
apresentado ao público em geral no Mês do Administrador. 

2.21.3. A Adm. Yara Rezina, Coordenadora da Comissão Especial da Mulher 
Administradora do CRA-RJ, a pedido do Presidente do CRA-RJ, informou 
que a Comissão da Mulher Administradora do CRA-RJ vem dando apoio ao 
fortalecimento de comissões análogas nos demais CRAs, vez que somente 
seis regionais mantêm esses grupos atualmente. 

 
 

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 
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