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Ata da Sessão Plenária nº 4062

Data: 22/09/2020

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. Firmino Carneiro
Adm. Renata Motta Vasconcellos
Tecnólogo Waldir Irineu da Silva Junior
1.2. Conselheiros Suplentes:
Adm. Elioneide da Silva Souza Venâncio
Adm. Fernnada Tauil
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. Yara Assis Rezina
Adm. Miguel Marun
Adm. Rita Borges - Coordenadora da Comissão Especial de Marketing Contador
José Ribamar do Amaral Cipryano – Amaral Contabilidade
Adm. Roberta Martins – 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

CRA/RJ

Ata da Sessão Plenária nº 4062

Data: 22/09/2020

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:
Registro de presenças, ausências justificadas e convocações de suplentes:
O Presidente do CRA-RJ, Conselheiro Wallace de Souza Vieira, deu por aberta a
presente sessão plenária virtual e cumprimentou a todos os presentes, em
especial os Conselheiros Federais, representantes das Casas do Administrador
e equipe de colaboradores que fazem o CRA-RJ.
2.2. Fala do Presidente do CRA-RJ:
O Presidente do CRA-RJ deu as boas-vindas à primavera que chega às 10h31,
neste dia, estação essa que está associada ao reflorestamento da Terra; e rogou
às autoridades brasileiras que se conscientizem para a necessidade de se
encontrar soluções e de implementar ações efetivas para o salvamento da
Amazônia, dos povos indígenas e de todo o patrimônio ecológico nacional.
Ressaltou ainda que o CRA-RJ aderiu, como uma das ações do Mês do
Administrador em 2020, ao movimento denominado ‘SOS Amazônia’. O
Presidente do CRA-RJ chamou a atenção para um “excelente texto”, de autoria
do Conselheiro Federal Wagner Siqueira que, em decorrência do ‘Setembro
Amarelo’, movimento de combate ao suicídio, escreveu “[...] Esses suicídios e
sequelas nos conclamam a um basta à violência psicossocial existente nas
organizações, à loucura das reengenharias e das reorganizações incessantes,
um basta à busca desesperada de resultados a qualquer custo [...]”. Com a
palavra, o Adm. Wagner Siqueira agradeceu as referências do Presidente do
CRA-RJ, e complementou dizendo que no Brasil morrem mensalmente em
torno de 1.000 pessoas por causa de suicídios, sendo essa uma questão social
da maior relevância para ser tratada por todas as instituições, inclusive pelas
áreas de RH das organizações que nem sempre olham para esse problema grave
que tem também como fonte as relações de trabalho degradadas e
negligenciadas pelos gestores. A Conselheira Mara Biasi lembrou que o
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isolamento das pessoas, desarticuladas e imersas em tecnologias, situação
acentuada com a presente pandemia, pode agravar os suicídios. O Conselheiro
Cesar José de Campos lembrou que o índice de suicídios, alcoolismo e uso de
drogas dentro das instituições militares e policiais, é muito grave e pouco
divulgado por essas organizações. O Conselheiro Francisco Jesus disse que a
Acadepol já tentou tratar esse tema em suas atividades. A Conselheira Mara
Biasi disse há pesquisas que indicam
médicos, especialmente os
anestesiologistas, em situações de stress elevado, também podem sofrer deste
desse mal. A Conselheira Elizabeth Bastos, Vice-Presidente de Planejamento e
Desenvolvimento Institucional do CRA-RJ, chamou a atenção para os processos
de controle de produtividade dos empregados de muitas empresas que ainda
procuram a automatização das pessoas no desempenho de suas tarefas, em
que a conectividade excessiva leva esses empregados a se manterem à
disposição das empresas 24h.
2.3. Balancete do CRA-RJ referência agosto/2020:
O Conselheiro Carlos Roberto Fernandes Araujo, Vice-presidente de
Administração e Finanças do CRA-RJ, informou que a arrecadação de agosto
indica uma recuperação das finanças do Conselho; enalteceu o corpo funcional
que tem se desdobrado para a obtenção de melhor desempenho em
comparação com os dois exercícios anteriores; e concluiu dizendo que a maior
preocupação de agora em diante é a de se evitar o déficit orçamentário em
2020. Com a palavra, o Conselheiro Agamêmnon Rocha Souza, Presidente da
Comissão Permanente de Tomada de Contas (CPTC) do CRA-RJ, parabenizou o
Adm. José Ricardo Silva, Coordenador de Finanças do CRA-RJ, e a Amaral
Contabilidade pelos trabalhos que realizam para a preparação e aprovação de
todos os documentos contábeis do CRA-RJ. Em seguida, relatou que a CPTC do
CRA-RJ, reunida no dia 22/09/2020, procedeu à análise das Demonstrações
Contábeis e Financeiras do CRA-RJ, relativas ao mês de agosto de 2020. Esteve
à disposição da 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 agosto de 2020 apresentou uma diferença orçamentária
na ordem de R$ 250.023,11 (duzentos e cinquenta mil, vinte e três reais e onze
centavos). Procedida à análise documental e gráfica das contas de receita do
período de janeiro a agosto de 2020 verificou-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 68,57% do total previsto
para o ano, conforme Previsão Orçamentária. Ainda em relação ao mesmo
período, observou-se um aumento de 4,96% na arrecadação das anuidades em
comparação ao ano de 2018 e uma redução de 9,00% em relação a 2019. Em
face das verificações e observações citadas, e para concluir o seu relato, o
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Conselheiro Agamêmnon Rocha Souza, disse que a CPTC, também composta
pelos Conselheiros Paulo Holanda e Waldir Irineu, recomenda a aprovação do
Balancete do mês de agosto de 2020. Colocado em votação pelo Presidente do
CRA-RJ, o balancete em questão foi provado, por unanimidade, pelo Plenário
do CRA-RJ. A Conselheira Elizabeth Bastos parabenizou a Diretoria Executiva, a
CPTC e o Coordenador de Finanças do CRA-RJ, pela apresentação do balancete
e dos resultados alcançados. Salientou que se percebe claramente a melhoria
na rubrica de ‘receita de serviços’ do CRA-RJ, sendo essa uma oportunidade de
arrecadação para a entidade; falou do decréscimo das despesas de capital; e da
realização de uma receita considerável de anuidade de pessoas jurídicas
mesmo em tempos de crise; e ao final propôs a realização de um estudo
comparativo, de 2018 a 2020, a respeito dos cancelamentos de registros de
pessoas jurídicas. O Presidente do CRA-RJ agradeceu a todos, especialmente a
Amaral Contabilidade, os integrantes da CPTC, a contadora Marta Faia, e disse
que o esforço dos colaboradores da casa tem sido enorme, gerando os
resultados que se evidenciam mês a mês. Disse ainda que no início de setembro
foram postadas 10.742 cobranças de débitos junto ao CRA-RJ, totalizando R$
6.481.130,10 (seis milhões, quatrocentos e oitenta e um mil, cento e trinta reais
e dez centavos).
2.4. Relatos do XIII ENCAD (9 de setembro) e demais eventos realizados no Mês
do Administrador:
O Superintendente Geral do CRA-RJ, Adm. Leonardo Fuerth, registrou que o XIII
Encontro de Administradores (Encad), foi realizado virtualmente no dia 9 de
setembro (Dia do Administrador), com o tema “Mercado de Trabalho: novas
tendências e tecnologias”, e disponibilizado no Youtube, Facebook e na CRA-RJ
Play. De acordo com o Presidente do CRA-RJ, as mudanças no mercado de
trabalho já vinham acontecendo diariamente. No entanto, com a pandemia e a
necessidade imperativa do home office ou teletrabalho, tudo está acontecendo
ainda mais rápido. “A escolha deste tema partiu do nosso dia a dia nos últimos
meses, quando vimos as organizações se reinventando em uma rapidez
assombrosa, a fim de manter a produtividade neste período de crise. Com isso,
fica a pergunta: quais dessas tecnologias e tendências permanecerão no póscrise? É isso que nossos palestrantes irão nos ajudar a refletir no XIII Encad”,
salientou o presidente. O evento contou com quatro palestras de importantes
nomes da Ciência da Administração: “Geração Milênio”, com o Adm. Wagner
Siqueira, Diretor-geral licenciado da UCAdm; “Empregabilidade – Um novo
momento pede um novo posicionamento”, com a Tecnol. Raquel Castro,
especialista em Desenvolvimento Humano; “O paradoxo da tecnologia nas
relações de trabalho”, com o Adm. Robson Castro, especialista em
Desenvolvimento Humano; e “Valores Humanos & Administração”, com o Adm.
Robson Santarém. O Superintendente consignou ainda a realização, no último
dia 16, do evento “Gestão da Educação e volta às aulas no Rio de Janeiro” com
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a participação de importante especialistas educacionais para discutir esses e
outros assuntos. A primeira palestra desse evento foi do Adm. Wagner Siqueira,
Diretor-geral licenciado da Universidade Corporativa do Administrador. A
educadora Terezinha Saraiva, coordenadora-geral do projeto “Apostando no
Futuro”, da Fundação Cesgranrio, foi a segunda palestrante; e o Adm. Roberto
Boclin, avaliador institucional do MEC/Inep, encerrou o debate. A jornalista
Katia Biaia, Chefe da Assessoria de Comunicação do CRA-RJ, disse que 2.700
pessoas assistiram ao XIII ENCAD ao vivo; e que 400 participaram do evento
sobre Educação. O Presidente do CRA-RJ parabenizou os colaboradores do CRARJ pela criatividade, competência técnica e empenho na realização desses
eventos em comemoração ao Dia do Administrador; e declarou que os eventos
já realizados foram muito marcantes neste mês do Administrador.
2.5. Resolução Normativa CFA nº 585, de 11/09/2020:
O Presidente do CRA-RJ acusou o recebimento da Resolução Normativa CFA nº
585, de 11/09/2020, que “altera o Regulamento aprovado pela RN CFA nº
538/2018" e passa a admitir a prática de atos processuais por meio de
videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e
imagens em tempo real.
2.6. Edital do Prêmio Belmiro Siqueira de Administração 2020:
O Presidente do CRA-RJ acusou o recebimento Edital do Prêmio Belmiro
Siqueira de Administração 2020, sob o tema Gestão em Tempos de Crise,
aberto apenas à categoria estudantes nesta edição. Aprovada por
unanimidade, pelo Plenário do CRA-RJ, a composição de uma Comissão de
Seleção de Trabalhos que forem protocolados no CRA-RJ, formada pelo VicePresidente de Educação, Ensino e Pesquisa do CRA-RJ, Conselheiro Antônio
Rodrigues de Andrade (coordenador da comissão), pela Vice-Presidente de
Planejamento e Desenvolvimento Institucional do CRA-RJ, Conselheira
Elizabeth Bastos, e por um convidado externo, o Adm. Roberto Boclin
(Fundação Cesgranrio), contando ainda o apoio da Bibliotecária Julia Tito.
2.7. Indicadores Educacionais ENADE, CPC e IGC (2018):
O Vice-presidente de Educação, Ensino e Pesquisa do CRA-RJ, Conselheiro
Antônio Rodrigues de Andrade, disse que os relatórios apontam que as
matrículas totais nos cursos de Administração, no Brasil, estão abaixo das
observadas no curso de Direito; porém se somadas as matrículas dos cursos de
Gestão Tecnológica, se alcança o primeiro lugar. Destacou ainda que de 2015 a
2018, houve ligeira melhoria nos índices do ENADE, CPC e IGC, relativamente
aos cursos de Administração, no Brasil e no RJ.
2.8. Projeto de Interiorização é amplamente divulgado nas mídias:
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O Presidente do CRA-RJ destacou o empenho do jornalista Tiberius Drumond,
Assessor de Imprensa do CRA-RJ, que tem obtido grande sucesso na divulgação
do Projeto de Interiorização do CRA-RJ que está com o seu processo de
recrutamento e seleção de representantes em andamento. Com a palavra, o
Conselheiro Cesar Campos, Coordenador do Projeto de Interiorização do CRARJ, confirmou que, entre agosto e setembro, já são 17 (dezessete) as
publicações sobre esse processo em mídias do interior do RJ; que o projeto vem
sendo muito bem aceito pelos profissionais registrados no CRA-RJ, com a
recepção, até agora, de 103 (cento e três) candidaturas à representação no
interior do RJ; e concluiu dizendo que esse movimento acabou por se tornar
mais uma ação muito positiva para celebrar o Mês do Administrador, já que
demonstra a valorização do profissional do interior do Estado do RJ. A
Conselheira Mara Biasi parabenizou a equipe responsável pela condução dos
projetos e se disse surpresa pelos números positivos apresentados e sugeriu
que as IES do interior sejam noticiadas dos resultados desse processo seletivo,
para que os estudantes, futuros profissionais, conheçam do esforço do CRA-RJ.
O Conselheiro Cesar Campos agradeceu e disse que além dos contatos já
realizados durante esse processo, indicará uma nova aproximação com o fito
de atender ao sugerido pela Conselheira Mara Biasi; e lembrou que em apenas
dois municípios, Três Rios e Barra do Piraí, não houve ainda interesse de
candidatos. O Conselheiro Carlos Roberto Fernandes Araujo se dispôs a divulgar
o edital de seleção no município de Três Rios. A Conselheira Elizabeth Bastos
parabenizou pelo êxito na condução do projeto e disse que geralmente,
principalmente neste momento de pandemia, os Coordenadores de cursos e
professores de Administração são muito sobrecarregados para assumir novas
responsabilidades, sugerindo que a comissão desse projeto busque maior
contato com os colegas que atuam em empresas privadas que, a Conselheira,
acredita terem mais disponibilidade do que aqueles que atuam na academia. O
Conselheiro Reinaldo Faissal, membro do comitê de recrutamento e seleção de
novos representantes do CRA-RJ, aduziu que dentre as candidaturas há muitos
que atuam como autônomos, em atividades de consultoria em suas regiões,
desde recém-registrados até remidos no CRA-RJ. A Conselheira Elizabeth
Bastos, com base nessas novas informações, disse que é importante fortalecer
a chamada de interessados na área acadêmica, com a ajuda da Assessoria de
Relações Acadêmicas do CRA-RJ. O Conselheiro Reinaldo Faissal lembrou que a
atuação do representante do CRA-RJ é voluntária e que o pequeno interesse de
professores pode estar acontecendo em função da dificuldade de o professor
de uma IES poder entrar e realizar palestras, mesmo que em nome do CRA-RJ,
em outra IES, concorrente. A Conselheira Mara Biasi disse que os professores
geralmente se reportam mais ao Mec do que ao CRA-RJ, o que pode denotar
essa baixa procura dos professores pela oferta de representação do CRA-RJ; e
que um profissional, mesmo que autônomo, poderá ver na representação um
status que valoriza a sua inserção na região, sendo certo que o representante
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deve conhecer e atuar para a elevação da imagem do CRA-RJ. O Conselheiro
Federal Wagner Siqueira disse que a atuação profissional no magistério é
comandada pelos decretos federais que excluem a possibilidade de os
Conselhos de Fiscalização agirem junto às IES no sentido de fiscalizarem a área
acadêmica. O Conselheiro Agamemnom Rocha Souza, Representante do CRARJ na Região Sul-Fluminense, disse que reforçará a divulgação do processo
seletivo em questão nos municípios de Três Rios e Barra do Piraí.
2.9. CFA promove PDV e reestruturação funcional:
O Presidente do CRA-RJ informou que o CFA lançou um PDV – Plano de
Demissão Voluntária, para a diminuição do seu quadro funcional, tendo aquela
entidade destinado quatro milhões de reais para esses desligamentos, com
prazo de 28 (vinte e oito) dias para os empregados do CFA manifestarem
interesses na adesão ao PDV. Em síntese, o PDV do CFA oferece bônus de 5%
sobre o montante a receber pelo empregado demissionário, indenizações
variadas de acordo com o tempo de contrato de trabalho, ressarcimento
referente ao Plano de Saúde podendo chegar até trinta vezes o valor do atual
benefício percebido, além de outros incentivos.
2.10. STF considera legal o regime celetista nos Conselhos Profissionais:
O Presidente do CRA-RJ registrou a notícia de que o plenário do STF julgou
constitucional a contratação sob o regime da CLT em Conselhos Profissionais.
Por 7x4, os ministros entenderam que exigir a submissão do quadro de pessoal
dos conselhos profissionais ao "regime jurídico único" atrairia uma série de
consequências que atuariam de forma desfavorável à independência e
funcionamento dos Conselhos. O Chefe da Assessoria Jurídica do CRA-RJ, Adv.
Marcelo Almeida, aduziu que essa decisão tem efeito vinculante sobre todos os
processos em curso, definindo o regime de contratação para todos os
empregados de Conselhos Profissionais.
2.11. Eleição renovação 1/3 do Plenário do CRA-RJ:
O Presidente da CPE do CRA-RJ, Conselheiro Carlos Roberto Fernandes Araujo,
disse que vem trabalhando em conjunto com a Conselheira Fernanda Tauil e o
Conselheiro Firmino Carneiro, e ainda com a Assessoria Jurídica do Adv.
Marcelo Almeida, tendo até agora sido homologadas três chapas concorrentes
à eleição de renovação de 1/3 do Plenário do CRA-RJ; e que em breve
apresentará mais detalhes acerca dos recursos e dos pedidos de impugnação
em curso.
2.12. Funcionamento da sede do CRA-RJ (atendimento presencial):
O Superintendente Geral do CRA-RJ, Adm. Leonardo Fuerth, informou que há
quarenta dias tem ocorrido plantões em horários reduzidos na sede do CRA-RJ,
para entrega de carteiras de identidade profissional, finalizações de registros
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profissionais e entrega de boletos a interessados que não conseguem finalizar
tais processos em ambiente virtual do Sifa do CRA-RJ. O atendimento presencial
também tem sido importante para recepcionar o registro de chapas que
concorrem ao pleito de renovação de 1/3 do Plenário do CRA-RJ. O
Superintendente disse que está em elaboração um novo plano de
estabelecimento de jornadas híbridas de trabalho dos diversos colaboradores
do CRA-RJ, adotando-se critérios que preservem a segurança dos que
pertencem ao grupo de risco de contágio do coronavírus, que balanceiem as
necessidades reais do trabalho presencial e que observem a manutenção das
condições adequadas para o teletrabalho dos que têm obtido satisfatório
desempenho em modo virtual. Por fim, agradeceu e nominou vinte e três
colaboradores de diversos setores que vêm cooperando para que os trabalhos
sejam executados com a qualidade requerida. A Conselheira Mara Biasi
parabenizou a equipe do CRA-RJ que vem conduzindo os serviços do CRA-RJ,
considerando excelente o trabalho e o plano de retorno da instituição; e alertou
que a situação da pandemia voltou a ser perigosa haja vista a recente elevação
do contágio. O Conselheiro Reinaldo Faissal disse que tem observado muitas
reclamações trabalhistas por causa de situações fora das conformidades legais
para os trabalhadores em homeoffice. O Conselheiro Waldir Irineu da Silva
Junior corroborou a preocupação do Conselheiro Reinaldo Faissal e aduziu que
a jornada de trabalho dos empregados deve ser preservada, de acordo com o
que estipula o contrato de trabalho, e que a jornada híbrida deve ser também
consignada em aditivo ao contrato; e por fim parabenizou os funcionários do
Setor de Registro que é chefiado pela Ana Maria Martins, pelo atendimento ágil
e eficaz. O Superintendente esclareceu que o CRA-RJ promoveu, durante a
pandemia, o imediato provimento aos seus funcionários das condições
tecnológicas e ergonômicas adequadas, a assinatura de um termo aditivo ao
contrato de trabalho individual para o estabelecimento do teletrabalho dentro
dos parâmetros legais inclusive com o pagamento de um auxílio teletrabalho
aos que se encontram nessa condição. O Presidente do CRA-RJ agradeceu mais
uma vez a cooperação de todos os colaboradores, destacando que o SIFA
permite o funcionamento virtual do CRA-RJ para o cumprimento fiel de suas
atividades fins e acessórias.
2.13. Apoio institucional ao XXIII EMAD (24 a 26/9/2020 - CRA-MA):
Aprovado, por unanimidade, pelo Plenário do CRA-RJ, o apoio institucional do
CRA-RJ ao XXIII EMAD – Encontro Maranhense de Administração, que acontece
de 24 a 26/9/2020, organizado pelo CRA-MA.
2.14. Apoio institucional ao 1º Congresso Virtual Brasileiro de Recursos Humanos
Sustentáveis (27 a 29/11/2020) – Cesgranrio/PUCRJ:
Aprovado, por unanimidade, pelo Plenário do CRA-RJ, o apoio institucional do
CRA-RJ ao 1º Congresso Virtual Brasileiro de Recursos Humanos Sustentáveis
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que será realizado entre 27 e 29/11/2020 pela Faculdade Cesgranrio em
parceria com a PUC Rio.
2.15. Agendamento de sessões plenárias para outubro/2020:
Aprovado, por unanimidade, pelo Plenário do CRA-RJ, o agendamento das
próximas sessões plenárias para os dias 06 e 20 de outubro de 2020.
2.16. 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
5 (cinco) processos nessa sessão, sendo 02 (dois) da Conselheira Elizabeth da
Costa Bastos, 02 (dois) processos do Conselheiro Agamêmnom Rocha Souza e
01 (um) processo da Conselheira Mara Darcy Biasi Ferrari Pinto.
2.17. Aprovação da Ata da Sessão Plenária nº 4061 de 01.09.2020:
Aprovada, por unanimidade, pelo Plenário do CRA-RJ, a ata da Sessão Plenária
do CRA-RJ nº 4061 de 01.09.2020.
2.18. Franquia da Palavra:
O Presidente do CRA-RJ informou que recebeu do CFA a convocação para o 2º
Fórum de Presidentes dos CRAs, a ser realizado em Brasília nos dias 19 e 20 de
novembro de 2020; tendo delegado à Conselheira Elizabeth Bastos, VicePresidente de Planejamento e Desenvolvimento Institucional do CRA-RJ, a
representação do CRA-RJ nesse evento. O prazo para indicação de temas para
o fórum é até o dia 06/11/2020, com os respectivos resumos e justificativas
para poderem ser pautados.
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.
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