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1. PRESENÇAS: 

1.1.  Conselheiros Titulares: 
       Adm. Leocir Dal Pai – Presidente 

Adm. Marco Aurélio Lima de Sá – V.P.de Administração e Finanças 
       Adm. Miguel Luiz Marun Pinto – V.P. de Planejamento e Desenvolvimento Institucional 

Adm. Adm. Wallace de Souza Vieira – V.P. de  Educação, Estudos e Pesquisas 
Adm. Elizabeth da Costa Bastos – V.P. de Registro Profissional 
Adm. William Pinto Machado – V.P. de fiscalização   

   Adm. Jorge Humberto Moreira Sampaio 
Adm. Clésio Guimarães Faria 
Adm. Edson Fernando Alves Machado 
Adm. Manoel Francisco D’Oliveira 

      Adm. Suely Santos Motta  
 
 
1.2. Outras Presenças: 

Marinei de Souza Vieira – Secretariando o Plenário 
Leonardo Ribeiro Fuerth – Superintendente Geral do CRA-RJ 
Adv. Marcelo Almeida – Assessor Jurídico 

                 Katia Biaia - Chefe da Assessoria de Comunicação 
                 Taiynná Fernandes  Galvão de Oliveira – Estagiária da TI   
                  
 
       2.    PROVIDÊNCIAS E DELIBERAÇÕES: 

2.1. Abertura: 
              Aberta a sessão pelo Presidente do CRA-RJ, Adm. Leocir Dal Pai, que saudou os presentes e 

apresentou as justificativas de ausência do Conselheiro Reginaldo Souza e da Conselheira Mara 
Biasi, nesta data substituída pela Conselheira Sueli Mota. 

       2.2. Aprovação das Atas: 
             Aprovadas por unanimidade as atas das sessões plenárias CRA-RJ nºs 3.944, 3.945 e 3946 de 

27/06/2018. 
2.3. Relato de Processos: 
        Após a devida análise, discussão e apresentação dos votos dos respectivos Conselheiros relatores,  

foram aprovados pelo Plenário,  por unanimidade,  os relatos  proferidos  em 09 (nove)  processos 
nesta sessão, sendo 03 (três) processos do Conselheiro Miguel Luiz Marun Pinto, 01 (um) 
processo do Conselheiro Edson Fernando Alves Machado, 01 (um) processo do Conselheiro 
Clésio Guimarães Faria,  01(um) processo do Conselheiro Manoel Francisco D’Oliveira,02(dois) 
processos da Conselheira Mara Biasi Ferrari Pinto e (01 )um processo do Conselheiro William 
Pinto Machado, que nesta data foi relatado pela Conselheira Renata Motta Vasconcellos. 

2.4.  Apresentação de proposta de novo Regulamento das Comissões Especiais do CRA-RJ: 
      O Conselheiro Wallace de Souza Vieira apresentou a proposição de estabelecimento de um novo 

Regulamento para as Comissões Especiais do CRA-RJ, proposta essa que levou em conta a ação 
de benchmarking realizada em visita ao CRA-SP há poucos meses e as atuais circunstâncias de 
evolução institucional que exigem maior articulação dessas comissões com os órgãos de direção e 

       de apoio  que conformam o CRA-RJ. Uma das novidades, segundo o Conselheiro  Wallace Vieira, 
é a incorporação de representantes  das pessoas jurídicas na composição dessas comissões. A  
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interiorização também será um objetivo a ser perseguido na nova configuração; assim como a 
proteção à propriedade intelectual referentemente ao acervo bibliográfico que porventura vier a ser 
produzido pelos membros das comissões especiais já instituídas ou que venham a ser criadas pelo 
Plenário do CRA-RJ. A Conselheira Elizabeth Bastos parabenizou o Conselheiro Wallace Vieira 
pelo trabalho produzido, realçando a possibilidade das comissões se reunirem virtualmente, sendo 
esse fato uma bela inovação introduzida. O Conselheiro William Machado destacou que a cultura 
participativa predominante em São Paulo provoca uma maior participação em determinados 
fóruns, diferentemente da sociedade carioca que é mais burocrática e corporativista, sendo 
necessário esse olhar crítico em relação à diferença de culturas. Aprovado, por maioria pelo 
Plenário do CRA-RJ, com a abstenção do Conselheiro Edson Machado, o novo Regulamento das 
Comissões Especiais do CRA-RJ, que será objeto de edição de Resolução Normativa do CRA-
RJ.Ainda com a palavra, o Conselheiro Wallace Vieira solicitou que o comitê responsável pela 
orientação às comissões especiais do CRA-RJ seja designado na próxima semana, em sessão 
plenária. 

   2.5. Proposta de Manual de Conduta Interno será elaborado pela diretoria Executiva do CRA-
RJ: 

              O Presidente do CRA-RJ informou que uma proposta de edição de ‘Manual de Conduta’ será 
elaborado pela Diretoria Executiva do CRA-RJ, com o objetivo de alinhar a missão, a visão e os 
objetivos institucionais com as ações e comportamentos organizacionais esperados por parte dos 
colaboradores do CRA-RJ. 

        2.6. Designação de novo integrante para a CPTC do CRA-RJ:    
              Aprovada por maioria, com a abstenção do Conselheiro Edson Machado, a designação da 

Conselheira Sueli Mota para integrar a Comissão Permanente de Tomada de Contras (CPTC) do 
CRA-RJ. 

        2.7. Franquia da palavra: 
               Aberta a franquia da palavra, nenhuma fala adicional foi registrada. 

 
 
 
        3. ENCERRAMENTO:  

          3.1. A sessão foi encerrada, com a lavratura da presente ata que vai assinada pelo Presidente, Adm. 
Leocir Dal Pai e pelo Vice-Presidente de Administração e Finanças, Adm. Marco Aurélio Lima de 
Sá. 

 
 
 
       Adm. Leocir Dal Pai                                    Adm. Marco Aurélio Lima de Sá  
                      Presidente                                           V.P. de Administração e Finanças 
              CRA-RJ nº 20-28403- 9                                     CRA-RJ nº 20-32961-0 
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         1. PRESENÇAS: 

1.1.  Conselheiros Titulares: 
       Adm. Leocir  Dal Pai – Presidente 

Adm. Marco Aurélio Lima de Sá – V.P.de Administração e Finanças 
       Adm. Miguel Luiz Marun Pinto – V.P. de Planejamento e Desenvolvimento Institucional 

Adm. Wallace de Souza Vieira - V.P. de Educação, Estudos e Pesquisas 
Adm. Jorge Humberto Moreira Sampaio 
Adm. Elizabeth da Costa Bastos – V.P. de Registro Profissional 
Adm. William Pinto Machado – V.P. de Fiscalização 
Adm. Clésio Guimarães Faria 
Adm. Edson Fernando Alves Machado 
Adm. Manoel Francisco D’Oliveira 
Adm. Suely Santos Motta 
   

 
  1.2 . Outras Presenças: 

 Marinei de Souza Vieira – Secretariando o Plenário 
 Leonardo Ribeiro Fuerth – Superintendente Geral do CRA-RJ 
Adv. Marcelo Almeida – Assessor Jurídico 

                 Katia Biaia - Chefe da Assessoria de Comunicação 
                 Taiynná Fernandes Galvão de Oliveira – Estagiária da TI   
                  
                   

2. Providências e Deliberações: 
2.1. Abertura: 
       Aberta a sessão pelo Presidente, Adm. Adm. Leocir Dal Pai, que fez a leitura da pauta e deu 

prosseguimentos aos trabalhos. 
2.2. Apresentação da Qualicorp, sobre aumento dos planos de saúde coletivos:  
       Concedida a palavra à Superintendente de Relacionamento com Entidades RJ-RS, da Qualicorp 

Corretora de Seguros, Srª Cecilia Cavalheiro, que teceu comentários preliminares sobre os 
aumentos anuais dos planos de saúde coletivos, reconhecendo que têm sido fixados em valores 
bem acima da inflação, por conta da sinistralidade e da inclusão de novas coberturas. Destacou que 
a Associação Brasileira de Odontologia (ABO), por exemplo, sofreu neste ano um reajuste de 35% 
por causa da alta sinistralidade da carteira que mantém. Disse que os novos transplantes 
autorizados por lei, o serviço de home care, a crescente judicialização de causas ligadas ao 
atendimento de pessoas não contempladas nos contratos, assim como os desperdícios e fraudes 
nos sistemas de planos de saúde, contribuem enormemente para os altos reajustes observados nos 
últimos anos. O Presidente do CRA-RJ agradeceu a exposição e abriu aos debates. O Conselheiro 
Edson Machado disse considerar absurdo o repasse de inflação médica para todos os usuários de 
planos de saúde, quando a inflação de preços em geral tem ficado bem abaixo dos aumentos desses 
planos de saúde. A Conselheira Elizabeth Bastos disse acreditar que os acompanhamentos dos 
gastos dos clientes, com consultas e exames, além da prática de cobrança de franquia, podem ser 
alternativas viáveis para que custos menores sejam repassados às carteiras. A Sra Cecília Cavalheiro 
disse que planos de coparticipação de até 3% e franquias serão oferecidos dentro de seis meses, 
seguindo nova regulamentação da ANS, barateando o plano para pessoas que usam menos os 
planos de saúde. O  Conselheiro Miguel Marun  agradeceu  a presença  da  Qualicorp na sessão  

 

https://maps.google.com/?q=3.+Apresenta%C3%A7%C3%A3o&entry=gmail&source=g
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       Plenária e pediu que sejam também apresentadas as planilhas de custos das carteiras do CRA-RJ; 

e disse que a reputação da Qualicorp é ruim perante o Reclame Aqui. O Conselheiro William 
Machado disse que a parceria entre a Qualicorp e o CRA-RJ é importante, sendo relevantes esses 
esclarecimentos para a vida de cada qual que possui planos de saúde, agradecendo a presença da 
Cecília Cavalheiro nesta sessão. A representante da Qualicorp se comprometeu a enviar 
trimestralmente a planilha de inadimplência e de sinistralidade dos profissionais registrados no 
CRA-RJ que são contratantes de planos por intermédio da Qualicorp. O Conselheiro Jorge 
Humberto Moreira Sampaio disse que o mau atendimento reclamado pela clientela que procura 
os planos é inerente ao sistema de saúde, reconhecendo que a Qualicorp é uma marca 
importante, não tendo o que reclamar do atendimento e entendendo que há informações que são 
estratégicas e típicas do negócio das empresas de saúde e não do CRA-RJ. 

 2.3. Expediente do CRA-RJ na próxima 6ª feira (06 de julho), com a compensação via cursos 
da UCAdm: 

 O Presidente do CRA-RJ informou que o expediente do CRA-RJ na próxima 6ª feira (06 de 
julho), será até às 13h, em obediência à portaria do Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão que flexibiliza o expediente em dias de jogos da Seleção Brasileira na 
Copa do Mundo da Fifa;  podendo ser movimentado o expediente em uma hora e devendo haver 
a devida compensação de horas via realização de cursos de capacitação profissional oferecidos 
pela plataforma da Universidade Corporativa do Administrador (UCAdm). 

        2.4. Oferta de cursos selecionados, na área comportamental, para colaboradores do CRA-RJ: 
 O Presidente do CRA-RJ informou que foram selecionados, dentro da plataforma da UCAdm, 

oito cursos da área comportamental, de curta duração, para colaboradores do CRA-RJ. O 
objetivo é permitir o desenvolvimento profissional e o alinhamento dos colaboradores internos  
com os padrões de eficiência, comprometimento e ética profissionais. 

        2.5. Apresentação do IGM em Nova Friburgo (29 de junho): 
         Informada a apresentação do Índice CFA de Governança Municipal em Nova Friburgo no dia 

29 de junho, com as presenças do Presidente do CRA-RJ, do Presidente do CFA e do 
Coordenador da Câmara de Gestão Pública do CFA, Adm. Rodrigo Moura, que foi o 
palestrante principal do evento, nas dependências da Prefeitura daquele município.  Na ocasião 
foi concedida entrevista na TV da cidade de Nova Friburgo que contou ainda com a visita do 
‘CRA-RJ Itinerante’ atendendo profissionais e estudantes da região serrana. 

        2.6.  Franquia da Palavra: 
           2.6.1.A Conselheira Elizabeth Bastos disse que esteve, em 21 de junho, na unidade Centro da 

Universidade Veiga de Almeida (UVA), a convite dos alunos que integram a UVA Junior, para 
falar sobre a importância do registro profissional para os estudantes de Administração; 
declarando que foi muito bem recebida. 

        2.6.2.O Conselheiro Edson Machado registrou a posse do novo Prefeito e do secretariado do 
município de Teresópolis, sendo o Administrador Lucas Guimarães o novo Secretário de 
Administração daquela cidade. 

  2.6.3.”O Conselheiro Edson Machado informou que entrará com uma ação contra o CRA-RJ para 
ter acesso a documentos referentes às contas financeiras, contratos, licitações e folha de 
pagamento deste Conselho, uma vez que não foi atendido em seu requerimento administrativo 
que foi encaminhado há alguns meses por e-mail à Direção do CRA-RJ. 

          Também disse que é levado a acreditar que, por essa negativa, exista alguma informação nos 
documentos financeiros que os Conselheiros não podem saber. Informações estas que somente  
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              a Direção Executiva  e os Conselheiros responsáveis pela Comissão de Tomada de Contas tem 

acesso, o que é preocupante pois agride a transparência e a democracia na entidade.”   
           
 
 
          . ENCERRAMENTO:  

        3.1. A sessão foi encerrada, com a lavratura da presente ata que vai assinada pelo Presidente, Adm. 
Leocir Dal Pai e pelo Vice-Presidente de Administração e Finanças, Adm. Marco Aurélio Lima 
de Sá. 

 
 
 
 
 
       Adm. Leocir Dal Pai                                    Adm. Marco Aurélio Lima de Sá  
                      Presidente                                           V.P. de Administração e Finanças 
              CRA-RJ nº 20-28403- 9                                     CRA-RJ nº 20-32961-0  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


