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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. Reginaldo Souza de Oliveira 
Adm. Renata Motta Vasconcellos 
Tecnólogo Waldir Irineu da Silva Junior 
 

1.2.  Conselheiros Suplentes: 
         Adm. Elioneide de Souza Silva Venâncio 
         Adm. Firmino Sousa Carneiro 
       Adm. Paulo Roberto de Abreu Hollanda 

                 Adm. Reinaldo Faissal 
         Tecnóloga Patrícia Arvellos 
 
1.3. Outras Presenças: 
        Adm. Wagner Siqueira - Conselheiro Federal pelo CRA-RJ 
        Adm. Jorge Humberto M.Sampaio – Conselheiro Federal Suplente pelo CRA-RJ 
        Adm. Rodolpho Peixoto Mader Gonçalves – Representante do CRA-RJ em 

Teresópolis 
        Adm. Miguel Luiz Marun Pinto 
        Adm. Yara Maria Guimarães Assis Rezina 
        Adm. Ana Shirley de França Moraes 
        Adm. Rosângela de Araújo Ferreira Arruda 

Contador Jose 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 
Adv. Claudia Souza – Assistente Técnica Jurídica 
Adm. Adolpho da Silva Oliveira – Coordenador Administrativo 
Adm. José Ricardo da Silva – Coordenador Financeiro 
Adm. Paulo Cesar Carvalho Coelho – Chefe do Setor de Fiscalização 
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Adm. Rômulo Cesar Pontes Fidelis – Coordenador de TI 
Tecnóloga Berenice Lima – Assessora Especial da Presidência 
Adm. Ana Cristina Cézar dos Santos – Chefe do Setor de Pessoa Jurídica 
Kátia Biaia – Chefe da Assessoria de Comunicação do CRA-RJ 
Erika dos Anjos – Assessora de Comunicação 
Julia Tito – Chefe da Biblioteca 
Ana Maria Martins – Coordenadora do Setor de Registro do CRA-RJ 
Carla Ribeiro de Araújo – Chefe da Tesouraria 
Edmar de Souza Rios – Chefe do Setor de Dívida Ativa 
Hely Miranda – Chefe da WebRádio 
Felipe Penteado – Chefe da WebTV 
 

 
   2.  PROVIDÊNCIAS E DELIBERAÇÕES: 

2.1.Abertura: 
       O Presidente do CRA-RJ deu por aberta esta sessão plenária virtual do CRA-RJ e 

cumprimentou a todos os presentes, em especial ao Conselheiro Federal 
Wagner Siqueira, os colaboradores presentes com destaque para os que dão 
apoio à realização da presente sessão. 
 

2.2. Fala do Presidente do CRA-RJ: 
O Presidente do CRA-RJ saudou os aniversariantes: 17.12 Adv. Claudia Souza 
(Asjur), 20.12 Joseline Patrício (Registro de PF), 29.12 Adm. Reginaldo Oliveira 
(Conselheiro), 30.12. Carla Araujo (Tesouraria) e 31.12 Armando Edson 
(Seman). 
 

 2.3. Apresentação do balancete do CRA-RJ de novembro de 2020: 
O Conselheiro Carlos Roberto Fernandes Araujo, Vice-presidente de 
Administração e Finanças do CRA-RJ, disse que a arrecadação de 2020 foi maior 
que a de 2018 e menor que a de 2019, em função da pandemia e de seus efeitos 
na economia; disse que a nova gestão do CRA-RJ em 2021 deverá adotar 
medidas para a continuidade dos esforços visando o equilíbrio econômico-
financeiro da entidade. O Conselheiro Agamêmnom Rocha Souza, Presidente 
da Comissão Permanente de Tomada de Contas (CPTC) do CRA-RJ, que também 
é composta pelos Conselheiros Paulo Roberto de Abreu Holanda e Waldir Irineu 
da Silva Junior, procedeu à análise das Demonstrações Contábeis e Financeiras 
do CRA-RJ, relativas ao mês de novembro 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 novembro de 2020 apresentou uma 
diferença orçamentária negativa na ordem de R$ 412.241,79. Procedida à 
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análise documental e gráfica das contas de receita do período de janeiro a 
novembro 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 85,97% do total previsto para o ano, 
conforme 3ª Reformulação Orçamentária. Ainda em relação ao mesmo 
período, observa-se um aumento de 0,75% na arrecadação das anuidades em 
comparação ao ano de 2018 e uma redução de 7,33% em relação a 2019. Em 
face das verificações e observações citadas, a CPTC recomenda a aprovação do 
balancete do mês de novembro de 2020. Aprovado por maioria pelo Plenário 
do CRA-RJ, com o voto contrário do Conselheiro Reginaldo Souza. A Conselheira 
Elizabeth Bastos lembrou que há ações, no sul do país, contrárias a cobranças 
judiciais quando as notificações aos devedores são remetidas sem AR (aviso de 
recebimento). O Presidente do CRA-RJ disse que a estrutura da casa está atenta 
a esse fato e tem tomado os devidos cuidados para que as cobranças cumpram 
os requisitos legais. 

 
2.5.  Programa de Interiorização (evento de ambientação em 11/12): 
        O Conselheiro Cesar José de Campos relatou que no dia 11 de dezembro 

aconteceu um evento para a apresentação e ambientação dos novos 
Representantes do CRA-RJ no interior do Estado do RJ. Disse que lhe chamou a 
atenção a motivação de todos os novos representantes para as ações que 
podem ser empreendidas a partir de agora em suas localidades, em favor do 
CRA-RJ e da profissão. A Tecnóloga Berenice Lima apresentou slides mostrando 
como transcorreu o encontro e os resultados obtidos na divulgação, de 
iniciativa dos próprios representantes, seja por redes sociais ou pelas mídias do 
interior do RJ. O Conselheiro Cesar José de Campos disse que novo encontro 
acontecerá na próxima sexta-feira, para instruções a respeito de registro e 
fiscalização profissional; e assim por diante outras reuniões temáticas serão 
realizadas para que todos os novos representantes se familiarizem com as 
atividades do CRA-RJ. A Conselheira Mara Biasi parabenizou o trabalho 
realizado e disse que o trabalho em parceria dos Representantes com as 
Comissões Especiais temáticas do CRA-RJ deve constar no plano de trabalho 
para os próximos anos. O Conselheiro Cesar Campos disse que a aproximação 
com as prefeituras é uma indicação interessante de ação para o fortalecimento 
da presença da profissão nos municípios. A Conselheira Mara Biasi sugeriu a 
realização de um evento para alavancagem dos serviços da UCAdm que deve 
representar uma alternativa de receita para o Conselho. O Conselheiro Cesar 
Campos agradeceu as sugestões que serão acatadas e trabalhadas, bem como 
a interiorização das Comissões Especiais temáticas do CRA-RJ. O Conselheiro 
Federal Jorge Humberto Moreira Sampaio disse que a atividade de fiscalização 
do exercício profissional deve ser priorizada nas atividades dos Representantes 
do interior. O Conselheiro Cesar José de Campos disse que isso será objeto da 
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ação desse programa que se inicia. O Presidente do CRA-RJ disse que o 
programa de interiorização tem um grande potencial para a ampliação da 
inserção dos profissionais e empresas no interior do Estado do RJ, e por 
consequência a imagem do CRA-RJ; disse que o seu sonho é que o CRA-RJ 
chegue a 75% dos municípios do RJ nos próximos dois anos.  

  
2.6.  Notícias sobre decisão da justiça favorável ao CRA-RJ: 

O Chefe da Assessoria Jurídica do CRA-RJ, Adv. Marcelo Almeida, informou que 
o juiz federal Fabio Tenenblat, da 3ª Vara Federal do Rio de Janeiro, proferiu 
sentença favorável ao CRA-RJ após ação promovida por uma empresa 
prestadora de serviços de consultoria em gestão empresarial ter sido alvo de 
fiscalização. De acordo com a decisão judicial, a fiscalização do Conselho é 
legítima e a empresa deve estar devidamente registrada na instituição. Ao 
solicitar a anulação do auto de infração, a empresa alegou que não se enquadra 
nas hipóteses legais que obrigam o registro de empresa junto ao CRA-RJ, 
justificando que seu objeto social se distingue da atividade de administrador. 
Porém, segundo a sentença, “é a atividade preponderante que configura a 
obrigatoriedade de inscrição no conselho, pouco importando, para esse fim, a 
existência ou não de atividades-meio ou atividades secundárias”. Logo, não há 
como considerar que a atividade econômica principal da autora seja diferente 
da descrita no objeto social e no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica da 
empresa: atividade de consultoria em gestão empresarial, ou seja, um sinônimo 
para administração de empresas. O Conselheiro Cesar Campos indagou se a 
sentença pode ser utilizada como referência jurisprudencial nos processos 
administrativos julgados pelo Plenário do CRA-RJ e o Conselheiro Federal 
Wagner Siqueira informou que essas decisões podem servir como 
jurisprudência e devem ser utilizadas como notícias das ações de fiscalização 
que o CRA-RJ realiza incansavelmente. 

2.7. Números de registrados PF e PJ em 2020: 
        O Presidente do CRA-RJ pediu ao Superintendente Geral do CRA-RJ, Adm. 

Leonardo Fuerth, e à Tecnóloga Berenice Lima, Assessora Especial da 
Presidência do CRA-RJ, que apresentassem os números relativos aos registros 
realizados no decorrer deste ano. O Superintendente Geral informou que mais 
de 2.000 (dois mil) registros profissionais foram protocolados e deferidos neste 
ano, fruto de concursos públicos e de ações internas realizadas pela equipe de 
Registro comandada pela Ana Maria Martins que contou ainda com a 
colaboração de funcionários de outras áreas. A Assessora Especial aduziu que 
também contribuiu para essa captação elevada, mesmo em tempos de 
pandemia, os disparos de mensagens automáticas a partir do Sifa e o trabalho 
incansável, remoto, realizado pelas colaboradoras da área de Registro. 
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2.8. Agendamento da sessão plenária extraordinária de posse dos Conselheiros e 
nova Diretoria do CRA-RJ para 2021/2022: 

        O Presidente do CRA-RJ convocou todos os presentes, além dos novos 
Conselheiros eleitos para o período de 2021-2024, para as sessões plenárias 
ordinária e especial de posse que acontecerão no dia 05/01/2021. Com a 
palavra, o Superintendente Geral do CRA-RJ, Adm. Leonardo Ribeiro Fuerth, 
disse que o planejamento prevê que tais sessões aconteçam de modo virtual, 
haja vista o nível de contágio, elevado e crescente, da Covid19 na cidade do Rio 
de Janeiro. Disse que todo o aparato tecnológico e logístico estará à disposição 
para que todos os procedimentos legais e regimentais sejam cumpridos no 
protocolo de posse dos novos Conselheiros; e que as assinaturas dos membros 
da nova Diretoria Executiva serão colhidas no mesmo dia, de modo a atualizar 
os cadastros nos bancos que atendem o CRA-RJ, cartórios e onde mais for 
necessário comprovar a assunção da nova direção do Conselho. O Conselheiro 
Federal Wagner Siqueira indagou como será realizada a votação secreta para a 
Diretoria do CRA-RJ, como determina o Regimento do Conselho. O 
Superintendente Geral do CRA-RJ disse que uma empresa de tecnologia 
especializada em votações on line está sendo contratada para a realização do 
pleito com todos os cuidados legais e regimentais. O Conselheiro Federal Jorge 
Humberto Moreira Sampaio disse que o Regimento do CRA-RJ prevê a eleição 
presencial, sendo respondido pelo Presidente do CRA-RJ que a pandemia exige 
o afastamento social, motivo pelo qual a decisão da votação virtual é a mais 
cautelosa neste momento, sem ferir a legislação. O Chefe da Assessoria Jurídica 
do CRA-RJ, Adv. Marcelo Almeida, disse que o Regimento do CRA-RJ não 
determina que a eleição e a posse sejam presenciais, mas sim a eleição secreta, 
questão essa que é garantida pelas empresas especializadas em votação on line 
e que garantam a auditagem a posteriori se necessário. O Presidente do CRA-
RJ disse que o Conselho tem uma história de eleições sem conflitos. O 
Conselheiro Federal Wagner Siqueira disse que pandemia não deve justificar 
qualquer afronta ao Regimento do CRA-RJ, precatando-se de eventuais ações 
judiciais advindas “de forças oposicionistas”. O Presidente do CRA-RJ salientou 
que a entidade está se acautelando para que todo o processo transcorra sem 
qualquer problema. O Conselheiro Paulo Roberto Holanda sugeriu que uma 
urna lacrada percorresse as residências dos Conselheiros eleitores da Diretoria 
do CRA-RJ para 2021-2022. O Conselheiro Federal Wagner Siqueira disse que 
essa é uma proposta de difícil implementação pois as chapas se apresentam no 
momento da eleição; e sugeriu que a empresa Fattoria Web seja consultada 
para que formule um aplicativo para a eleição da nova Diretoria do CRA-RJ, caso 
uma empresa segura não seja contratada a tempo para esse fim. O Presidente 
do CRA-RJ agradeceu todas as sugestões e reafirmou sua convicção de que as 
melhores decisões serão tomadas. 
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2.9. ACT e PDV 2021: 
        O Presidente do CRA-RJ disse que no dia 23/12/2020 acontecerá a assembleia 

dos empregados do CRA-RJ com a Diretoria do Sinsafispro-RJ, ocasião em que 
deverão ser apresentadas as propostas da Direção do CRA-RJ para o Acordo 
Coletivo de Trabalho de 2021 e definidas algumas medidas que assegurem ao 
CRA-RJ a continuidade da contenção de despesas, como a publicação de um 
novo PDV – Plano de Demissão Voluntária, cuja primeira edição em 2018 atraiu 
apenas dois funcionários, mas cujos desligamentos garantiram uma economia 
de quase 300 mil reais até este momento. O Vice-presidente de Administração 
e Finanças do CRA-RJ, Conselheiro Carlos Roberto Fernandes Araujo, ressaltou 
que as negociações com o sindicato encaminham para a manutenção da 
suspensão do auxílio alimentação até 30/04/2021, voltando a ser pago caso 
metas de receitas sejam atingidas pelo CRA-RJ em determinados meses do 
próximo ano; além de uma nova tabela de descontos dos planos de saúde em 
que empregados de salários mais elevados terão maior participação. Disse 
ainda que ao longo de 2020 foi possível a economia de dois milhões, quinhentos 
e sete mil reais, com suspensão e renegociação de contratos, redução de 
despesas com pessoal, redução de custos operacionais e fechamento das Casas 
do Administrador no interior do RJ. Reforçou que a próxima gestão deverá 
manter a diretriz de austeridade, visando o equilíbrio econômico-financeiro da 
entidade.  

 
2.10. Diplomação dos Conselheiros do CRA-RJ eleitos para 2021-2024: 

       O Presidente da Comissão Permanente Eleitoral (CPE) do CRA-RJ, Conselheiro 
Carlos Roberto Fernandes Araujo, agradeceu os Conselheiros Firmino Carneiro 
e Fernanda Tauil, e também o Chefe da Assessoria Jurídica do CRA-RJ, Adv. 
Marcelo Almeida, por seu trabalho competente e integral para atendimento ás 
demandas da CPE. Bom dia a todos. Na qualidade de Presidente da Comissão 
Permanente Eleitoral do CRA-RJ, instituída pela Portaria CRA-RJ, de 15 de 
janeiro de 2020.  Conforme estipula a Resolução Normativa CFA nº 567 de 13 
de junho de 2019, que aprova o Regulamento das Eleições do Sistema 
CFA/CRAs, os Conselheiros Regionais do CRA-RJ, titulares e suplentes, eleitos 
em 28 de outubro de 2020 e diplomados nesta data, se comprometem a zelar, 
dignificar e valorizar cada vez mais o exercício da profissão. Neste momento 
convido para receberem os seus diplomas os seguintes Conselheiros e 
Conselheira Efetivos eleitos para o período de janeiro de 2021 a 31 de 
dezembro de 2024, Adm. Leocir Dal Pai, Adm. Paulo Roberto de Abreu 
Hollanda, Adm. Miguel Luiz Marun Pinto e Adm. Renata Motta Vasconcellos. 
Neste momento, convidamos os respectivos Conselheiro e Conselheiras 
Suplentes eleitos para o período de janeiro de 2021 a dezembro de 2024, para 
receberem os seus diplomas: Adm. Ana Shirley de França Moraes, Yara Maria 
Guimarães Assis Rezina e Rosângela de Araújo Ferreira Arruda. Dou por 
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encerrada a sessão de diplomação desejando sucesso a todos os colegas 
eleitos.  Ao mesmo tempo os diplomas expedidos pelo CFA foram exibidos na 
sala virtual, simbolizando a entrega desse documento a cada um dos 
Conselheiros diplomados nesta sessão. O Conselheiro Carlos Roberto 
Fernandes Araujo disse que o CRA-RJ possui uma equipe da maior qualidade 
que foi fundamental para o CRA-RJ ter chegado até este momento, sendo 
necessária a união de todos para que o Conselho continue integrado e forte 
rumo a novas conquistas. 

        O Conselheiro Leocir Dal Pai parabenizou a CPE pelo trabalho realizado na 
eleição de renovação do terço do Plenário do CRA-RJ.  

        O Adm. Miguel Luiz Marun Pinto, Conselheiro eleito para 2021-2024, disse que 
se sente honrado por retornar ao Plenário do CRA-RJ, e que o maior foco de sua 
atuação deve ser sobre as áreas de registro e de fiscalização profissional. 

        O Conselheiro Paulo Roberto de Abreu Holanda disse que se sente orgulhoso 
de ter a confiança dos Administradores do Rio de Janeiro, esperando 
corresponder às expectativas.            

 
2.11. 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 09 (nove) processos nesta sessão, sendo 03(três) processos da Conselheira 
Elizabeth da Costa Bastos, 02(dois) processos do Conselheiro Francisco Carlos 
Santos de Jesus, 01(um) processo do Conselheiro Agamêmnom Rocha Souza, 
02(dois) processos do Conselheiro Antonio Rodrigues de Andrade e 01(um) 
processo do Conselheiro Leocir Dal Pai. 
 

2.12. Aprovação da Ata da Sessão Plenária nº 4067 de 08.12.2020: 
Aprovada, por unanimidade, pelo Plenário do CRA-RJ, a Ata da Sessão Plenária 
do CRA-RJ nº 4067 de 08/12/2020. 

 
 
2.13. Franquia da Palavra: 
          O Presidente do CRA-RJ parabenizou a Conselheira Elizabeth Bastos por estar 

prestes a se tornar mãe adotiva; sendo também parabenizada pelo 
Conselheiro Antônio Rodrigues de Andrade. 

          A Conselheira Mara Biasi disse que participou nos últimos anos das gestões 
dos Conselheiros Wagner Siqueira, Jorge Humberto Moreira Sampaio, Leocir 
Dal Pai e Wallace de Souza Vieira, percebendo a preocupação de todos com a 
fiscalização e o registro profissional, questão essa que foi adicionada de 
programas voltados para o pertencimento, melhor qualificação dos 
estudantes e dos profissionais de administração, serviços esses que ainda 
estão amadurecendo e cujos objetivos que devem ser “perseguidos com 
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afinco” pelos novos Conselheiros e colaboradores do CRA-RJ que darão 
continuidade aos trabalhos nos próximos anos, como a solidificação da 
UCAdm; e que o fortalecimento do Conselho também passa pelo 
fortalecimento dos cursos de Administração e Gestão Tecnológica nas 
instituições de ensino superior do RJ, sendo essa é uma questão que pode ser 
mais enfrentada pelo CRA-RJ, para a valorização da formação dos futuros 
profissional. Por último solicitou a sua licença como Conselheira do CRA-RJ 
por um período de três meses, a partir de 1º de janeiro de 2021, em função 
de problemas de saúde que requerem fisioterapia em tempo integral. O 
Presidente do CRA-RJ, Wallace Vieira, se disse comovido e grato pelas palavras 
e pela “contribuição doadora da Conselheira Mara Biasi que à frente do 
Comitê de Acompanhamento e Orientação das Comissões Especiais do CRA-RJ 
foi capaz de organizar e dar direção a esses grupos profissionais que têm uma 
relação e alinhamento muito forte com as principais diretrizes do CRA-RJ”.  

         Com a palavra a Conselheira Elizabeth Bastos, Vice-presidente de 
Planejamento e Desenvolvimento Institucional do CRA-RJ, solicitou licença do 
mandato de Conselheira do CRA-RJ a partir de 1º de janeiro de 2021, em 
função de problemas de saúde, de demandas profissionais e do projeto de 
adoção já mencionado e que está em fase de conclusão; agradeceu ao 
convívio que teve com os Presidentes Wagner Siqueira, Jorge Humberto 
Moreira Sampaio, Leocir Dal Pai e Wallace de Souza Vieira, sendo que este 
último foi capaz, em um momento tão complexo gerado pela pandemia,  de 
unir as pessoas, com um olhar externo e interno, situação essa que permitiu 
que a equipe do CRA-RJ se fortalecesse e adotasse ações para o 
desenvolvimento das atividades que são necessárias ao CRA-RJ para enfrentar 
os desafios nesse período tão difícil; dizendo-se à disposição para qualquer 
demanda extraordinária que surgir nesse período de licença. O Presidente do 
CRA-RJ agradeceu as palavras da Conselheira Elizabeth Bastos com quem teve 
profícua parceria, quando ela foi funcionária do CRA-RJ, como Assessora de 
Desenvolvimento Organizacional, motivo pelo qual é eternamente grato, 
esperando que em breve ela possa retornar ao campo de atuação do CRA-RJ. 
A Conselheira Elizabeth Bastos agradeceu aos Presidentes, Conselheiros(as) e 
funcionários(as) do Conselho por todo o apoio oferecido em vários mandatos, 
nos quais estive presente como Vice de Registro e Vice de Planejamento e 
Desenvolvimento Institucional do CRA-RJ. 

          O Conselheiro Leocir Dal Pai disse que entende os motivos das licenças das 
Conselheiras Mara Biasi e Elizabeth Bastos, e espera o retorno delas ao 
convívio no Plenário tão logo seja possível. Disse que estará presente na 
reunião da próxima sexta-feira com os representantes do CRA-RJ no interior 
do RJ. Ressaltou que o Presidente Wallace Vieira é “uma reserva moral, 
técnica, intelectual, reconhecido por todo o Sistema CFA/CRAs, motivo de 
orgulho para todos os profissionais de Administração”. Disse ainda que é 
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candidato à Presidência do CRA-RJ em 2021-2022, com uma proposta de ação 
mais presente junto às IES e na expectativa de poder contar com o apoio de 
todos os Conselheiros atuais e eleitos, para realizar um mandato completo, 
de árduo trabalho em prol da categoria. O Presidente do CRA-RJ agradeceu as 
palavras do Conselheiro Leocir Dal Pai. 

          O Conselheiro Agamêmnom Rocha Souza precisou se ausentar desta sessão e 
disse da sua gratidão por todos e que estará presenta na reunião da próxima 
sexta-feira com os Representantes do CRA-RJ no interior do RJ. 

          O Conselheiro Francisco Carlos Santos de Jesus, Vice-presidente de 
Fiscalização Profissional do CRA-RJ, parabenizou e agradeceu ao Presidente 
do CRA-RJ; desejou pronta recuperação às Conselheiras Elizabeth Bastos e 
Mara Biasi; disse que estará presente na reunião da próxima sexta-feira com 
os representantes do CRA-RJ no interior do RJ; disse que apoia a reunião 
virtual em 05 de janeiro de 2021 para eleição da nova Direção do CRA-RJ; e 
desejou boas festas a todos, com muita saúde. O Presidente do CRA-RJ 
agradeceu as palavras do Conselheiro Francisco Carlos Santos de Jesus.  

           O Presidente do CRA-RJ provocou a todos que tecessem avaliações críticas a 
respeito dos resultados alcançados ou não pela atual gestão da entidade. Com 
a palavra, a Conselheira Mara Biasi disse que as alternativas criadas pela 
equipe de gestão e funcional do CRA-RJ foi capaz de se reinventar, sendo 
desejável a continuidade de descoberta de novos caminhos com os recursos 
dos quais dispõe a entidade. A Conselheira Elizabeth Bastos avaliou que em 
pouco tempo a entidade foi capaz de se mobilizar e gerenciar a crise com base 
nos custos e receitas; ressaltou a adaptabilidade do pessoal ao teletrabalho; 
que é necessária a revisão de alguns processos e atribuições para a estrutura 
do CRA-RJ, sendo desejável um quadro mais enxuto para fazer frente às 
demandas dos principais interessados nos melhores resultados a serem 
perseguidos. O Conselheiro Cesar Campos disse que chamou-lhe a atenção a 
harmonia do funcionamento da entidade, envolvendo Conselheiros e a 
estrutura funcional, com forte coordenação de todas as atividades em que se 
desdobrou o plano de trabalho do CRA-RJ; e destacou que o respeito interno 
entre as equipes foi importante; com a geração de resultados que permitiram 
a recuperação econômico-financeira da entidade; falou do relativo sucesso 
nas cobranças administrativas e no aumento dos registrados, mesmo em 
tempos de pandemia, com mérito para o Presidente e para o Conselheiro 
Carlos Roberto Fernandes Araujo, Vice-presidente de Administração e 
Finanças do CRA-RJ, e para as equipes de trabalho; e por último destacou o 
resultado eleitoral que permitirá a continuidade da liderança e dos trabalhos 
em curso no Conselho, destacando a CIP digital, o PROA Virtual, as Comissões 
Especiais, o CRA-RJ Aproxima, o Clube de Serviços, dentre outras atividades 
que foram realizadas a despeito de todas as dificuldades, tudo com harmonia, 
coordenação e respeito que emaram da Diretoria Executiva até as bases 
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operacionais da instituição. O Conselheiro Carlos Roberto Fernandes Araujo, 
Vice-presidente de Administração e Finanças do CRA-RJ, lamentou as licenças 
das Conselheiras Mara Biasi e Elizabeth Bastos com as quais tem um convívio 
muito saudável; agradeceu ao Conselheiro Cesar Campos pela menção ao seu 
nome; disse que o trabalho em equipe foi muito importante, agradecendo em 
especial aos colaboradores que foram incansáveis na busca da melhor 
arrecadação e otimização das receitas do CRA-RJ; mencionou que todas as 
Vice-presidências da entidade são importantes e devem funcionar em 
harmonia, agradecendo ao Presidente do CRA-RJ, com o qual nutre muita 
admiração, pela confiança depositada em seu trabalho de racionalização de 
despesas e busca de receitas. O Conselheiro Federal Jorge Humberto Moreira 
Sampaio elogiou a maneira como o Presidente Wallace de Souza Vieira 
desempenhou a gestão do CRA-RJ, destacando o empenho de todos os 
servidores da entidade ao longo de todos os anos em que atuou como 
Conselheiro do CRA-RJ; que a harmonia sempre existiu no CRA-RJ; e que as 
crises sempre foram enfrentadas pelas diversas gestões do CRA-RJ. O 
Presidente do CRA-RJ agradeceu as palavras dos Conselheiros Cesar Campos 
e Jorge Humberto Sampaio; e disse que as diversas avaliações apresentadas 
nesta sessão integrarão um documento que será elaborado e repassado para 
a próxima gestão que assume o CRA-RJ em 05/01/2021. Disse que “a 
revolução digital, já entranhada na estrutura e processos do CRA-RJ, 
permitiram velocidade e capacidade de adaptação a um novo cenário que 
exige ação”; que a estratégia para o enfrentamento da crise foi muito criativa 
e bem definida, com muita integração, mobilização, participação e 
comprometimento dos colaboradores internos da casa que foram de vital 
importância para tudo o que se sucedeu; destacou as lideranças democráticas 
internas do CRA-RJ. O Conselheiro Waldir Irineu agradeceu ao Presidente 
Wallace Vieira pela gestão e parceria na condução de todas as atividades 
executadas no período 2019-2020. Aproveito para agradecer pela 
oportunidade de representar como pioneiro todos os tecnólogos em sua 
gestão; tornando muito mais presente a luta para melhorias em nossas 
profissões.  Desejo muito sucesso e grandes realizações em sua caminhada 
profissional. Conselheiro Tec Waldir Irineu Júnior Waldir Irineu Júnior. O 
Conselheiro Paulo Roberto Hollanda disse que durante os quatro últimos anos 
atuou como suplente, parabenizou todos os Presidentes desse período pelas 
excelências em suas conduções e lideranças; e que sente muito o fato do 
colega Wallace Vieira não estar nesse novo período do CRA-RJ que se 
inaugurará em 05/01/2021, mais agradeço o aprendizado que sempre tive 
com o convívio, que é uma vida inteira. O Presidente do CRA-RJ mais uma vez 
agradeceu e desejou ótimo fim de ano e Boas Festas a todos. 
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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   
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