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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 de 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. Firmino Sousa Carneiro 
        Adm. Maria de Fátima Ribeiro dos Santos 

                 Adm. Reinaldo Faissal 
                 Adm. Paulo Roberto de Abreu Hollanda 

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

Adm. Fernanda Abrahão Magalhães 
Adm. Rita Borges - Coordenadora da Comissão Especial de Marketing Contador 
José Ribamar do Amaral Cipryano – Amaral Contabilidade 
Marinei Soares – 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 
Adm. Norma Godoy – Assessora da Superintendência 
Adm. Raphael Monteiro – Assessor de Relações Acadêmicas 
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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, Conselheiro Wallace de Souza Vieira, cumprimentou a 
todos os presentes, em especial os Conselheiros Federais, representantes das 
Casas do Administrador e toda a denodada equipe de colaboradores que fazem 
o CRA-RJ.  
Lembrou que em 27/08 foi comemorado o Dia do Psicólogo; e em 31/08 o dia 
do Nutricionista e o Dia Internacional da Solidariedade, todas essas datas 
lembradas nos informativos oficiais do CRA-RJ. 
 
 

2.2. Fala do Presidente do CRA-RJ: 
O Presidente do CRA-RJ parabenizou as mulheres Administradoras pela 
passagem do Dia Internacional da Igualdade da Mulher, 26/8, fazendo menção 
ao extraordinário trabalho que é realizado pela Comissão da Mulher 
Administradora do CRA-RJ. Em seguida pronunciou que “o CRA-RJ homenageou 
nesse dia as mulheres administradoras, associando-se à Comissão Especial da 
Mulher desse Conselho, na sua luta permanente pelo (i) equilíbrio de gênero na 
sociedade, nas organizações, nas profissões, na família; (ii) a adoção de 
políticas públicas sociais destinadas à proteção da garantia dos direitos 
humanos da mulher; (iii) na diminuição da vulnerabilidade do gênero. Vale 
lembrar que um grupo de mulheres precipitou a revolução que derrubou o 
império do Czar Nicolau II. Era o dia 08 de março de 1917. Operárias da indústria 
têxtil entraram em greve, protestaram contra a fome, o desemprego, a 
diminuição de salários, a falta de liberdade, o autoritarismo, a entrada da 
Rússia na 1ª Grande Guerra Mundial. No Brasil, a luta pela emancipação das 
mulheres vem de longe, cujas origens datam de 1891, quando a jornalista 
Josefina Alves apela à 1ª Assembleia Constituinte pelo direito de voto das 
mulheres, que só veio em 1932, por decreto de Vargas, confirmado na 
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Constituição de 1934. Essa Carta proibiu várias discriminações contra as 
Mulheres”, concluiu o Presidente do CRA-RJ.  
O Presidente do CRA-RJ disse que está surgindo um novo modelo de gestão do 
CRA-RJ, em um mundo sem fronteiras, virtual, em que a supervisão externa 
está sendo substituída pela colaboração, solidariedade, cooperação; sendo 
notório que a grande maioria dos colaboradores do CRA-RJ têm exercitado o 
autocontrole, a auto-gestão, o autodesenvolvimento. Expressou-se dizendo 
que “o distanciamento social trouxe ao CRA-RJ muitos ensinamentos. O novo 
normal está nos ensinando a construir e vivenciar uma instituição sem 
fronteiras – quando muito flexíveis e adaptativas – sem portas, divisórias, 
corredores etc. Cada colaborador, na plenitude de seu autocontrole, 
desempenha competentemente suas tarefas; e a supervisão externa, em 
decorrência, vai sendo a pouco e pouco substituída pelo crescimento crescente 
da cooperação, do compartilhamento, da solidariedade e, sobretudo, do 
comprometimento. Nessa experiência, o colaborador: (i) deixa de ser um agente 
passivo (que apenas escuta) e passa a ser um membro ativo na forma e 
organização do trabalho, por meio de estímulos sobre conhecimento, análise de 
problemas etc.; (ii) passa a ser protagonista do processo do desenvolvimento 
institucional, apoiado no seu gestor que, entre outras atividades, lhe ensinará 
os caminhos para se autogovernar. Por sua vez, a nova organização do trabalho 
muda a forma de gestão do processo, centrando-a principalmente: (i) na 
orientação, monitoramento, avaliação e feedback das atividades realizadas; (ii) 
na identificação de lacunas a partir das avaliações realizadas e diagnóstico das 
causas de tais lacunas; (iii) trabalha em conjunto com a equipe para 
compartilhar conhecimentos, conceitos, experiências e estimular o pensamento 
crítico; (iv) por fim, o gestor deixa de ser o ator principal e se torna orientador, 
mediador  e facilitador do conhecimento”. Ao final, disse ainda que os 
funcionários também se sentem gratificados, quando parabenizados e 
reconhecidos por todos os que compõem a estrutura deliberativa e funcional 
do CRA-RJ. 

 
2.3. Balancete do CRA-RJ referência julho/2020: 

Com a palavra, o Vice-presidente de Administração e Finanças do CRA-RJ, 
Conselheiro Carlos Roberto Fernandes Araujo, apresentou números que 
indicam aumento das receitas de arrecadação das anuidades de pessoas físicas 
e jurídicas, quando comparadas com os dois exercícios imediatamente 
anteriores a 2020. Disse que a receita de Dívida Ativa se mantém aquém do 
estimado, em razão da pandemia e da cautela que o CRA-RJ adota atualmente 
nos protestos de títulos, para se verificar a existência efetiva do 
inadimplemento do registrado, de modo a não sofrer ações de restituição por 
dano moral nessas cobranças extrajudiciais. Complementou parabenizando o 
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pessoal do quadro do CRA-RJ que tem se empenhado em reduzir o déficit 
financeiro que hoje está projetado para apenas 123 mil reais em 31/12/2020.  
O Conselheiro Agamêmnom Rocha Souza, Presidente da Comissão Permanente 
de Tomada de Contas (CPTC) do CRA-RJ, apresentou o parecer que indica ao 
Plenário do CRA-RJ a aprovação do balancete de julho de 2020 do CRA-RJ. 
Verificou-se que a movimentação das contas de resultado (Receitas e 
Despesas) do mês de julho de 2020 apresentou uma diferença orçamentária na 
ordem de R$ 128.249,60 (cento e vinte e oito mil, duzentos e quarenta e nove 
reais e sessenta centavos). Procedida à análise documental e gráfica das contas 
de receita do período de janeiro a julho 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 63,35% do total 
previsto para o ano, conforme previsão orçamentária. Ainda em relação ao 
mesmo período, observa-se um aumento de 4,95% na arrecadação das 
anuidades em comparação ao ano de 2018 e uma redução de 8,12% em relação 
a 2019. Em face das verificações e observações citadas, esta Comissão 
Permanente recomenda a aprovação do Balancete do mês de julho de 2020. O 
Presidente agradeceu a CPTC; o Vice-presidente de Administração e Finanças 
do CRA-RJ; o Coordenador de Finanças do CRA-RJ, Adm. Jose Ricardo Silva; a 
Amaral Contabilidade; e todos os funcionários que contribuem para o alcance 
desses resultados financeiros. O Conselheiro Agamêmnom Rocha Souza 
destacou ainda o trabalho da Chefe da Tesouraria do CRA-RJ, Carla Ribeiro. 
Aprovado por maioria, pelo Plenário do CRA-RJ, o balancete de julho de 2020, 
com a abstenção do Conselheiro Reginaldo Souza. 
 

2.4. Atividades do CRA-RJ no Mês do Administrador: 
O Presidente do CRA-RJ disse que, durante o Mês do Administrador, será 
oferecida uma rica programação, apesar das dificuldades impostas pela 
pandemia, que servirá para enaltecer e celebrar o papel do Administrador nas 
organizações e na sociedade como um todo. Com a palavra, a Bibliotecária Julia 
Tito, Chefe da Biblioteca do CRA-RJ, apresentou a programação construída para 
comemorar os 55 anos de regulamentação da profissão no Brasil, consistindo 
em 25 eventos virtuais já confirmados, incluindo o ENCAD – Encontro de 
Administradores do RJ, webnars, entrevistas, lives, o ‘ADM a live’, o 
‘Contracapa’, a produção de vídeos institucionais, além da divulgação de ações 
sociais. A Adm. Norma Godoy, Assessora de Desenvolvimento Organizacional 
da Presidência do CRA-RJ, destacou a realização da webnar com os estudantes 
de Administração, com a participação do Presidente do CRA-RJ, do Conselheiro 
Federal Wagner Siqueira e de professores convidados; falou a respeito da 
participação ativa das comissões especiais que apresentarão temas 
multidisciplinares em formatos de entrevistas; e concluiu dizendo que haverá 
o programa “CRA-RJ Apoia” no qual serão destacadas diversas ações sociais, 
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como as realizadas pelas ONGs SOS Amazônia, Hemorio, Suípa, Setembro 
Amarelo, Instituto Ronald McDonald e Saúde Criança. A jornalista Katia Biaia, 
Chefe da Assessoria de Comunicação do CRA-RJ, informou que já foi deflagrada 
a divulgação da programação do Mês do Administrador, com contagem 
regressiva para o ENCAD que acontecerá em 9 de setembro (Dia do 
Administrador) e que a divulgação já está muito intensificada por toda a equipe 
de Comunicação do CRA-RJ. Sobre o programa de multiplicadores do Pacto 
Global, a Conselheira Elizabeth Bastos indagou sobre como está funcionando 
essa parceria, sendo respondida pelo Superintendente Geral do CRA-RJ, Adm. 
Leonardo Ribeiro Fuerth, que informou que a campanha consiste na atração de 
novas empresas para serem signatárias do Pacto Global, sendo o CRA-RJ uma 
entidade signatária desde 2011. O Conselheiro Reginaldo Souza indagou o 
Presidente do CRA-RJ da existência de palestrantes, na programação do CRA-RJ 
para o Mês do Administrador, que sejam eventualmente candidatos em chapas 
concorrentes no processo eleitoral do CRA-RJ. Com a palavra, o Presidente da 
Comissão Permanente Eleitoral (CPE) o CRA-RJ, informou que a comissão está 
atenta a essa questão; sendo complementado pelo Chefe da Assessoria Jurídica 
(ASJUR) do CRA-RJ, Adv. Marcelo Almeida, de que esse tema está disciplinado 
no regimento eleitoral do Sistema CFA/CRAs, sendo certo que atualmente não 
há impedimento para a participação de candidatos em eventos do Sistema 
CFA/CRAs, não devendo, no entanto, esses candidatos, fazerem propaganda 
eleitoral quando em eventos organizados pelo CRA-RJ. O Conselheiro Reginaldo 
Souza disse que enviará formalmente um pedido de esclarecimento à CPE do 
CFA. O Presidente do CRA-RJ disse que durante a construção da programação 
apresentada para o Mês do Administrador, houve a preocupação e o cuidado 
de não se ferir o Regulamento Eleitoral. O Presidente do CRA-RJ parabenizou o 
grupo responsável pela elaboração e organização da proposta de celebração 
dos 55 anos de regulamentação da profissão no Brasil, no âmbito desta 
entidade, fazendo especial agradecimento à Conselheira Mara Biasi que 
conseguiu conjugar os esforços das comissões especiais temáticas do CRA-RJ 
para mais uma vez darem as suas ricas contribuições nos eventos do Conselho. 

 
2.5. Ação Civil Pública proposta pela MPF com o fito de declarar a nulidade da 

obrigatoriedade de registro dos profissionais e empresas que atuam na área 
de informática, nos CRAs: 

        O Presidente do CRA-RJ informou que recebeu memorando do Chefe da 
Assessoria Jurídica (ASJUR) do CRA-RJ informando da Ação Civil Pública 
proposta pela Ministério Público Federal com o fito de declarar a nulidade da 
obrigatoriedade de registro do profissionais e empresas que atuam na área de 
informática, dentre outros pedidos, foi julgada procedente. Informa ainda o 
Chefe da ASJUR, que a sentença será objurgada por meio do recurso próprio, 
razão pela qual recomendamos que eventuais pedidos de cancelamento de 
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registro das pessoas física e jurídicas, com fundamento em tal decisão, ainda 
não sejam deferidos. Tais procedimentos deverão ser sobrestados até o 
deslinde da controvérsia demandada em juízo. Dessa forma, a orientação da 
ASJUR é no sentido de que referidos requerimentos sejam sobrestados e 
classificados no sistema corporativo do CRA-RJ como sub judice, até o trânsito 
em julgado da decisão final do processo nº 5028717-35.2018.4.02.5101. 
Indagado pelo Conselheiro Cesar Campos sobre o interesse do registro desse 
segmento em outro Conselho Profissional, o Chefe da ASJUR informou que a 
justiça fundamenta em suas decisões recentes que a área de informática 
transita por todas as demais áreas, deixando parecer que dificilmente será 
autorizada, no futuro, a constituição de um conselho próprio para a área de 
informática. O Conselheiro Federal Wagner Siqueira aduziu que há uma 
intenção e desejo de alguns segmentos da área de informática, há pelo menos 
três décadas, de criação de um Conselho próprio na área de informática, porém 
sem êxito até hoje. 

 
2.6. Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Administração, 

aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação no dia 27/07/2020: 
        O Presidente do CRA-RJ informou que recebeu um parecer do Conselho 

Nacional de Educação (CNE), que indica ao MEC a aprovação das novas 
Diretrizes Nacionais Curriculares (DCN) para os Cursos de Administração no 
Brasil. O Presidente disse que no início dos trabalhos o CFA compôs um grupo 
de trabalho, formado pelos CRAs do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, 
Maranhão, Bahia e Distrito Federal, para a formulação de proposta ao CNE, 
percebendo que na redação do documento final o CFA excluiu a assinatura do 
CRA-RJ que na reunião inicial foi o primeiro e único a apresentar uma proposta 
concreta para essa reformulação das DCN para os Cursos de Administração no 
Brasil. O Conselheiro Antônio Rodrigues de Andrade, Vice-presidente de 
Educação, Ensino e Pesquisa do CRA-RJ, disse que ainda não houve tempo de 
uma análise completa do referido documento que parece tornar mais flexível a 
estrutura curricular focada em competências e habilidades, trazendo benefício 
aos estudantes e aos professores que são os responsáveis pelas conduções das 
suas disciplinas, devendo estes fazerem uso de ferramentas tecnológicas em 
suas metodologias; além de levar às IES à uma aproximação com a sociedade e 
com o mundo do trabalho. Disse ainda que fica a preocupação de uma nova 
DCN levar a um reducionismo das aulas, em detrimento de práticas 
extraclasses, diminuindo assim a remuneração do corpo docente; e que em 
breve reunirá a Câmara de Educação do CRA-RJ para aprofundamento do tema. 
O Conselheiro Federal Wagner Siqueira disse que não há novidade na proposta, 
pois vincular o ensino ao trabalho, é uma condição que já subsistia há 50 anos, 
por obviedade uma necessidade; e que o vínculo da proposta com a tecnologia 
também é outra generalidade que não contribui para a real indução do 
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processo de mudança e de revolução das matrizes curriculares dos cursos de 
Administração. O Conselheiro Leocir Dal Pai, Vice-presidente de Registro 
Profissional do CRA-RJ, disse que as propostas das novas DCN descaracterizam 
a formação do profissional de Administração, representam uma involução e 
pode levar à invasão do campo da Administração, sendo corroborado pelo 
Conselheiro Carlos Roberto Fernandes Araujo, Vice-presidente de 
Administração e Finanças do CRA-RJ. O Presidente do CRA-RJ propôs que as 
Câmaras de Educação e de Ensino e Pesquisa do CRA-RJ se reúnam para 
aprofundar a análise das novas DCN para a partir de então o CRA-RJ poder 
emitir qualquer comunicado oficial.  
 

2.7. Datas relacionadas à área da Administração: 
        O Presidente do CRA-RJ informou que recebeu orientação circular do CFA aos 

CRAs, no sentido de que apenas o Dia do Administrador (9 de setembro) seja 
celebrado nas mídias do Sistema CFA/CRAs, deixando desse modo de registrar 
outras datas como o Dia do Administrador de RH, Dia do Administrador de 
Imóveis, e assim por diante, dentro do segmento da Administração. O 
Conselheiro Federal Jorge Humberto Moreira Sampaio disse que essa 
orientação passou pelas câmaras próprias existentes no CFA, opinando pela 
livre avaliação de cada CRA. O Conselheiro Federal Wagner Siqueira disse que 
essa recomendação não deve ser cumprida, por ser contrária ao interesse dos 
diversos segmentos que compõem o continuum da Administração. O Vice-
presidente de Registro Profissional do CRA-RJ disse que os profissionais de 
Administração devem ser homenageados em sua diversidade, sendo contrário, 
portanto, ao cumprimento dessa recomendação; no que foi também 
acompanhado pelo Conselheiro Cesar Campos. 

 
2.8. Conselho Editorial da RAD – Revista Administração em Debate: 
        O Presidente do CRA-RJ informou que assinou a Portaria CRA-RJ nº 52, de 

20/08/2020, que criou o Conselho Editorial da RAD – Revista Administração em 
Debate, de responsabilidade do CRA-RJ. Com a palavra, o Vice-presidente de 
Educação, Ensino e Pesquisa do CRA-RJ disse que o Conselho Editorial da RAD 
está a postos para receber e avaliar os trabalhos, conforme previsto no edital 
de chamada que foi publicado. Em complemento, a Chefe da Biblioteca do CRA-
RJ informou que compõem o referido Conselho Editorial: Adm. Antônio 
Rodrigues de Andrade – Coordenador; Adm. Agamêmnom Rocha Souza; Adm. 
Ana Maria Carvalho; Adm. Carlos Roberto Fernandes de Araújo; Adm. Firmino 
Carneiro; Adm. Leocir Dal Pai; Adm. Leonardo Ribeiro Fuerth; Adm. Miguel Luiz 
Marun Pinto; Tecnóloga Patrícia de Arvellos; e Julia Alves Tito (apoio). 
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2.9. CIP Digital: 
        O Presidente do CRA-RJ informou que o CFA editou a Resolução Normativa nº 

581 de 20.8.20 que altera a RN CFA nº 518/2017 que dispõe sobre a Carteira de 
Identidade Profissional expedida pelos Conselhos Regionais de Administração, 
e dá outras providências; passando a permitir que esse documento possa ser 
expedido no formato digital, o que já é praticado pelo CRA-RJ. O Conselheiro 
Wagner Siqueira lembrou que o modelo de CIP digital do CRA-RJ vai além, 
permitindo que os registrados baixem os seus documentos por meio de 
aplicativos (Android e IOS). 

 
2.10. Alterações no Regimento do Conselho Federal de Administração - CFA: 
       O Presidente do CRA-RJ informou que o CFA editou a Resolução Normativa nº 

584 de 25.8.20 que aprova o novo Regimento do Conselho Federal de 
Administração – CFA; para alterar a composição e o funcionamento das 
câmaras e comissões do CFA. 

  
2.11. Debate com candidatos à Prefeito do RJ (setembro/20): 
       O Presidente do CRA-RJ informou que nos dias 22/9 e 6/10 e 20/10, as sessões 

plenárias do CRA-RJ receberão, democraticamente, a partir das 9h e até às 10h, 
os candidatos à Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, com as suas propostas 
e debates acerca das questões que afetam a gestão pública nesta capital. A 
Conselheira Elizabeth Bastos, Vice-presidente de Planejamento e 
Desenvolvimento Institucional do CRA-RJ, propôs que as lives sejam 
transmitidas por meio da TV CRA-RJ Play, ampliando assim a participação e o 
debate, sendo apoiada pelo Conselheiro Francisco de Jesus. O Presidente do 
CRA-RJ disse que avaliará a possibilidade de melhor estruturar e divulgar esses 
eventos, levando em conta as datas finais para a realização das convenções 
partidárias. A Conselheira Mara Biasi disse que seria interessante a exibição de 
lives com menor duração, de modo a permitir que outros candidatos 
interessados participem dos espaços abertos pelo CRA-RJ. O Conselheiro 
Reginaldo Souza disse que o objetivo da proposta apresentada pelo Presidente 
do CRA-RJ é o de dialogar com os Conselheiros do Plenário do CRA-RJ, e não 
com o público em geral. O Conselheiro Federal Wagner Siqueira disse que é 
possível conciliar as duas propostas com o debate sendo realizado na sessão 
plenária, com transmissão ao vivo pelas mídias do CRA-RJ. O Conselheiro César 
Campos disse que há a necessidade de se definir as questões específicas que o 
CRA-RJ deseja debater com os candidatos à Prefeitura fluminense. 
Complementou dizendo que o CRA-RJ poderá definir critérios para a seleção de 
alguns candidatos, levando em consideração pesquisas eleitorais, haja vista que 
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poderá haver um número elevado de candidatos indicados pelos partidos 
políticos.  

 
        O Conselheiro Reginaldo Souza comunicou ao Plenário da sua necessidade, por 

motivos particulares, de se ausentar desta sessão plenária, a partir deste 
instante. 

 
2.12. Apoio institucional ao ENCOAD (CRA-SP): 
        O Presidente do CRA-RJ informou que, ad referendum do Plenário do CRA-RJ, 

concedeu o apoio institucional solicitado pelo CRA-SP para a divulgação e 
participação gratuita, de registrados no CRA-RJ, na edição de 2020 do ENCOAD 
- Encontro do Conhecimento em Administração, que acontecerá de modo 
virtual no período de 08 a 10/9, em comemoração ao Dia do Administrador. 
Aprovado por unanimidade pelo Plenário do CRA-RJ. 

 
 
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 9(nove) processos nessa sessão, sendo 01(um) da Conselheira Elizabeth 
da Costa Bastos, 02(dois) do Conselheiro Francisco Carlos Santos de Jesus, 
02(dois) do Conselheiro Antonio Rodrigues de Andrade, 01(um) processo do 
Conselheiro Agamêmnom Rocha Souza, 01(um) processo da Conselheira 
Mara Darcy Biasi Ferrari Pinto e 02(dois) processos do Conselheiro Leocir Dal 
Pai. 
 

 
2.14. Aprovação da Ata da Sessão Plenária nº 4060 de 18.8.2020: 
          Aprovada, por unanimidade, pelo Plenário do CRA-RJ, a ata da Sessão Plenária 

do CRA-RJ nº 4060 de 18.8.2020. 
 
 
2.21. Franquia da Palavra: 
          A Conselheira Mara Biasi, relativamente à programação para o Mês do 

Administrador, disse que em muitas ocasiões, a história dos eventos é 
contada por meio do registro que se faz dessas atividades realizadas, sendo 
muito importante que o CRA-RJ realize a cuidadosa curadoria da memória do 
que é feito por este Conselho.  

 
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. 



 
        CRA/RJ                            Ata da Sessão Plenária nº 4061               Data: 01/09/2020 
 

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   


