CRA/RJ

Ata da Sessão Plenária nº 4072

Data: 02/02/2021

1. PRESENÇAS:
1.1. Conselheiros Titulares:
Adm. Leocir Dal Pai – Presidente
Adm. Francisco Carlos Santos de Jesus VP de Planejamento e
Desenvolvimento Institucional
Adm. Miguel Luiz Marun Pinto – VP de Administração e Finanças
Adm. Agamêmnom Rocha Souza – VP de Educação, Estudos e Pesquisas
Adm. Renata Motta Vasconcellos – V.P. de Fiscalização
Adm. Elizabeth da Costa Bastos – VP de Registro Profissional
Adm. Antonio Rodrigues de Andrade
Adm. Carlos Roberto Fernandes de Araujo
Adm. César José Campos
Adm. Maria de Fátima Ribeiro dos Santos
Adm. Paulo Roberto de Abreu Hollanda
Tecnólogo Waldir Irineu da Silva Junior
1.2. Conselheiros Suplentes:
Adm. Elioneide de Souza Silva Venâncio
Adm. Firmino Sousa Carneiro
Adm. Josué José da Silva
Adm. Reinaldo Faissal
Adm. Rosangela de Araújo Ferreira Arruda
Tecnóloga Patrícia de Arvellos
1.3. Outras Presenças:
Adm. Wagner Siqueira – Conselheiro Federal Efetivo pelo CRA-RJ
Adm. Jorge Humberto M. Sampaio – Conselheiro Federal Suplente pelo CRA-RJ
Marinei de Souza Soares – Secretariando o Plenário
Adm. Leonardo R. Fuerth – Superintendente Geral do CRA-RJ
Adv. Marcelo Oliveira de Almeida – Assessor Jurídico
Adm. Paulo Cesar Carvalho Coelho – Coordenador do Setor de Fiscalização
Adm. Roberta Martins – Chefe da Secretaria Geral e Licitações
Tecnóloga Berenice Lima – Assessora Especial da Presidência
Adm. Ana Cristina Cézar dos Santos – Chefe do Setor de Pessoa Jurídica
Tecnóloga Ana Maria Martins – Coordenadora do Setor de Pessoa Física
Erika dos Anjos – Assessora de Comunicação
Marcelo Vieira – Assessor Técnico
Filipe Rangel – Chefe da WebTv
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2. PROVIDÊNCIAS E DELIBERAÇÕES:
2.1.Abertura:
O Presidente do CRA-RJ deu as boas-vindas a todos os Conselheiros Regionais,
aos Conselheiros Federais, e aos colaboradores internos que acompanham esta
sessão plenária virtual do CRA-RJ.
O Presidente do CRA-RJ reafirmou a necessidade da continuidade das medidas
restritivas de funcionamento presencial das operações na sede do CRA-RJ, em
virtude da Covid 19; sendo corroborado pelo Cons. Carlos Roberto Fernandes
Araujo que disse que nos últimos dias vários colegas faleceram em virtude
dessa pandemia no Rio de Janeiro, informando do passamento do Sr Vicente
Souza que coordenava o projeto do McDia Feliz promovido anualmente pela
Casa Ronald McDonald que atende a crianças com câncer.
2.2. Registro de presenças, ausências justificadas e convocação de suplentes
O Presidente do CRA-RJ conferiu a presença de todos os Conselheiros titulares
nesta sessão.
2.3. Aprovação da Ata nº 4071 de 26/01/2021:
Aprovada, por unanimidade, pelo Plenário do CRA-RJ, a ata da sessão plenária
virtual nº 4071, de 26.01.2021.
2.4. Conselheira Elizabeth Bastos – VP Registro Profissional do CRA-RJ:
O Plenário do CRA-RJ deu posse à Conselheira Elizabeth da Costa Bastos, como
Vice-presidente de Registro Profissional do CRA-RJ para o biênio 2021-2022,
que ao ser investida no respectivo cargo, declarou sob as penas da Lei que não
está impedida de exerce-lo por lei especial ou em virtude de condenação
criminal, tomando assim posse, com todos os poderes, direitos e obrigações
que lhes são atribuídos na forma da lei e do Regimento Interno do CRA-RJ.
2.5. Composição da Comissão Permanente Licitação – CPL do CRA-RJ:
O Presidente do CRA-RJ submeteu ao Egrégio Plenário os nomes dos seguintes
membros para a comporem a Comissão Permanente de Licitação do CRA-RJ:
Adm. Renata Motta Vasconcellos – Presidente, Adm. Roberta Cristina Sá
Martins e Marcelo Lins. Aprovada, por unanimidade, pelo Plenário do CRA-RJ.
O Presidente do CRA-RJ propôs a revogação da Resolução Normativa CRA/RJ nº
182, de 28/02/2011 que implementou o Núcleo de Preparação da Fase Interna
das Licitações (NPFIL) do CRA/RJ, que era formado por quatro funcionários do
CRA-RJ, tendo em vista a baixa quantidade de licitações; sendo essa extinção,
efetivamente a partir de 1º de março de 2021, aprovada por unanimidade pelo
Plenário do CRA-RJ.
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2.6. Recondução de representantes do CRA-RJ no Fórum da Alerj:
O Conselheiro Francisco de Jesus, Vice-presidente de Planejamento e
Desenvolvimento Institucional do CRA-RJ, apresentou os nomes dos novos
representantes do CRA-RJ que atuarão nas câmaras setoriais em que desdobra
o Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de
Janeiro: Câmara de Cultura, Turismo e Esportes: Adm. Julio Cesar de Souza
Loureiro (efetivo) e Adm. Firmino Sousa Carneiro (suplente); Câmara de
Desenvolvimento Sustentável: Tecnóloga Patrícia Arvellos(efetivo) e Adm.
Reinaldo Faissal; Câmara de Formação Profissional e Educação Tecnológica:
Adm. Fernanda Maria Spinelli Tauil Rodrigues (efetivo) e Adm. Ana Shirley de
França Moraes (suplente); Câmara de Energia: Adm. Elizabeth da Costa
Bastos(efetivo) e Adm. Elioneide de Souza Silva Venâncio(suplente); Câmara de
Infraestrutura e Logística: Adm. Hélio Ricardo Meirim(efetivo) e Adm. Sando
da Silva Reis(suplente); Câmara de Gestão e Políticas Públicas: Adm. César José
de Campos(efetivo) e Adm. Josué José da Silva(suplente); Câmara de
Agronegócios: Adm. Francisco Carlos Santos de Jesus(efetivo) e Adm. Manoel
Francisco D’Oliveira(suplente) e Câmara de Tecnologia: Adm. Carlos Roberto
Fernandes de Araujo (efetivo) e Adm. Samuel de Jesus Monteiro de
Barros(suplente).
Aprovadas, por unanimidade, pelo Plenário do CRA-RJ, as indicações dos nomes
acima, para o Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado
do Rio de Janeiro.
Criado em 2003 pela Alerj, o Fórum Permanente de Desenvolvimento
Estratégico do Estado do Rio de Janeiro tem como foco promover inovações e
ampliar a participação dos cidadãos no aperfeiçoamento das políticas públicas
a partir da interação constante entre academia, setor produtivo e Poder
Legislativo. Dos debates permanentes nas câmaras setoriais e debates no
Plenário da Alerj, em que são apresentados os estudos mais recentes realizados
pelas instituições que o compõem e pelo governo estadual, surgem modelos de
boas práticas, propostas de desburocratização e de alteração da legislação
estadual, além de atos em defesa do estado do Rio.
2.7. Criação de Grupos de Trabalho no CRA-RJ:
O Presidente do CRA-RJ submeteu ao Egrégio Plenário a sua intenção de criação
dos seguintes grupos de trabalho a serem compostos por Conselheiros e
funcionários do CRA-RJ:
Grupo de Trabalho Serviços (GTS) – terá como objetivo a ampliação do Clube de
Serviços e de convênios e acordos técnico-científicos sem ônus para o CRA-RJ.
Grupo de Trabalho Eventos e Cultura (GEC) - terá como objetivo o planejamento
e proposição de calendário de eventos no CRA-RJ para 2021, podendo ser
virtuais, presenciais, híbridos, de chancela do próprio CRA-RJ ou por meio de
parcerias institucionais não onerosas para o Conselho.
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Grupo de Trabalho Captação e Retenção (GCR) - terá como objetivo o
planejamento de calendário de visitas, presenciais e/ou virtuais, às IES e escolas
técnicas de Nível Médio, com o fito de atrair novos registrados; bem como
estabelecimento de convênios com entes públicos para ampliação dos registros
de PJ e participação do Conselho em concursos públicos (PF).
Grupo de Trabalho Memória (GTM) - terá como objetivo a construção de um
centro de memória virtual do CRA-RJ, com marcos históricos, registros, fotos,
depoimentos, parcerias, mídias, depoimentos, convênios, eventos, etc.
Grupo de Trabalho de Negociação Sindical (GNS) - terá como objetivo a
construção interna de uma pauta de negociação com o Sinsafispro-RJ, contendo
itens, alternativas e soluções que contribuam para a sustentabilidade
econômico-financeira do CRA-RJ.
2.8. Aditivo Convênio da Qualicorp (novo plano Leve Saúde) com CRA-RJ:
Com a palavra, o Superintendente Geral do CRA-RJ, Adm. Leonardo Fuerth,
apresentou a proposta enviada pela Qualicorp para incluir a operadora Leve
Saúde na carteira de planos de saúdes ofertados aos profissionais e estudantes
registrados no CRA-RJ. Aprovado por unanimidade pelo Plenário do CRA-RJ
2.9. Pauta do 1º Fórum de Presidentes do Sistema CFA/CRAs:
O Presidente do CRA-RJ destacou alguns itens constantes da pauta do 1º Fórum
de Presidentes do Sistema CFA/CRAs, da qual participará, a saber: (1) DCN:
Desenvolver um projeto com base nas novas Diretrizes Curriculares Nacionais
do Curso de Administração, capacitando professores para que sejam
multiplicadores da importância do registro profissional junto aos acadêmicos
(assunto pautado pelo CRA-CE); (2) Campanha de incentivo ao registro (CRACE); (3) Sugestão de alteração na Resolução Normativa nº462/2015 –
recebimento de documentos de forma digital (CRA-SC), ao passo em que a
Tecnª Berenice Lima, Assessora Especial da Presidência do CRA-RJ, explicou que
essa é uma prática adotada pelo CRA-RJ desde o início da pandemia, o que tem
facilitado o registro profissional; (4) Alteração na forma de Cobrança nas
situações de regimento da licença de registro (cobrança da proporcionalidade)
(CRA-SC); (5) Descontos para recém-formados: Escalonamento na cobrança das
anuidades nos primeiros anos de registro (CRA-SC), tendo o Presidente do CRARJ explicitado a sua posição favorável ao pagamento de avos da anuidade por
quem pede o cancelamento ou licença de registro ao longo do exercício; (6)
Sistema Implanta (CFR), com a manifestação do Presidente do CRA-RJ, nesta
sessão, de que procurará mais informações acerca desse SIG, uma vez que não
tem informações de satisfação dos CRAs que o adotaram até agora; (7)
Demonstração Plataforma Clube de Vantagens (CRIE-CFA), tendo o Presidente
do CRA-RJ dito de seu grande interesse em ampliar esses serviços também no
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CRA-RJ; dentre diversos outros temas que serão tratados nesse evento, em
Brasília, nos dias 4 e 5 de fevereiro de 2021.

2.10. PRODER 2021:
Informado que na 7ª Sessão Plenária do CFA realizada no dia 18/12/2020
aquele Plenário deliberou, por unanimidade, a concessão de subsídio
financeiro, provenientes do Fundo PRODER - aos CRAs que aderiram à Ata de
Registro de Preços do CRA-DF no 01/2019 e firmaram Convênio com o CFA em
2020 – na ordem de 40% sobre os valores pertinentes à manutenção dos
Sistemas de "Cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas, Auto-Atendimento,
Gestão da Fiscalização e Gestão de Documentos e Protocolos" e "Controle
Financeiro, Orçamento, Despesas, Controle de Bens Patrimoniais, Gestão do
Portal da Transparência e Elaboração do Relatório de Gestão para o TCU" ,
referente ao exercício 2021. Devido às adversidades enfrentadas por conta da
COVID 19, que impactaram diretamente a receita, o CFA informa que em 2021
não haverá subsídio financeiro a projetos vinculados ao Programa de
Desenvolvimento dos Conselhos Regionais de Administração (PRODER). O
Presidente do CRA-RJ disse que, a princípio, o CRA-RJ manterá o atual sistema
SIFA que é superior aos demais existentes no mercado.
2.11. Adesão do CRA-RJ ao SEI:
O Presidente do CRA-RJ informou da adesão deste Conselho ao SEI, o Sistema
Eletrônico de Informações (SEI), desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal
da 4ª Região (TRF4), que é uma ferramenta de gestão de documentos e
processos eletrônicos, e tem como objetivo promover a eficiência
administrativa. O SEI integra o Processo Eletrônico Nacional (PEN), uma
iniciativa conjunta de órgãos e entidades de diversas esferas da administração
pública, com o intuito de construir uma infraestrutura pública de processos e
documentos administrativos eletrônico. O Conselheiro Federal Wagner
Siqueira chamou a atenção para as possíveis dificuldades para a implantação
do SEI no CRA-RJ, haja vista que não existe uma integração entre o SEI e o SIFA
que é o atual sistema que atende ao CRA-RJ. O Conselheiro Paulo Holanda
disse que um módulo de integração será suficiente para uma integração entre
os sistemas. O Presidente do CRA-RJ disse que o SEI, no âmbito do CRA-RJ,
será inicialmente utilizado para a transmissão de processos de registro,
fiscalização e administrativos ao CFA.
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2.12. Novo organograma CRA-RJ:
Apresentado o novo organograma do CRA-RJ que em sua reconfiguração dá
maior autonomia para todos os componentes da Diretoria Executiva do CRA-RJ
se relacionarem com a maior parte dos assessores dos quais dispõem a
entidade. Aprovado por unanimidade pelo Plenário do CRA-RJ.
2.13. Posses Representantes CRA-RJ Itaperuna, Itaboraí e Niterói:
O Presidente do CRA-RJ informou que está indicando o Prof. Pando Angeloff
Pandoff para ser o Representante do CRA-RJ em Itaboraí; e a Conselheira
Fernanda Tauil para representar o CRA-RJ em Niterói. Aprovadas, por
unanimidade, pelo Plenário do CRA-RJ.
2.14. 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, sendo 01(um) processo do Conselheiro Waldir Irineu
da Silva Junior, 01(um) do Conselheiro Carlos Roberto Fernandes de Araujo,
01(um) processo da Conselheira Elizabeth da Costa Bastos, 03(três) processos
do Conselheiro Francisco Carlos Santos de Jesus, 03(três) processos do
Conselheiro Agamêmnom Rocha Souza e 01(um) processo da Conselheira
Renata Motta Vasconcellos.
2.15. Franquia da palavra:
O Conselheiro Carlos Roberto Fernandes Araujo fez uma ressalva em relação
ao que disse o Presidente do CRA-RJ na sessão plenária anterior da semana
passada, já que as receitas totais do CRA-RJ orçadas para 2021 ficaram abaixo
do previsto nos últimos exercícios, em razão da pandemia que afeta a todos;
e que o orçamento de 2021 levou em conta um IPCA que estava projetado em
1,5% outubro quando essa peça foi preparada, não havendo se antecipar um
índice inflacionário maior; e que o retorno do vale alimentação está
condicionado ao atingimento de um volume de receita que atenda às
expectativas do CRA-RJ. O Presidente do CRA-RJ solicitou escusas pela análise
por ele feita na sessão passada, já que se debruçou em diversos números em
seus estudos; que o seu temor era de uma queda de receita em 2021; fato
esse confirmado com a receita auferida em 31/01/2021 que ficou cerca 30%
abaixo da receita de janeiro de 2020; disse que o compromisso da receita
líquida da entidade frente às despesas de pessoal era de cerca de 45% em
2010 e que agora se aproxima dos 65%, o que aponta para uma
insustentabilidade do Conselho se medidas não forem adotadas no curto
prazo.
A Conselheira Elizabeth Bastos informou ter recebido por whatsapp uma
denúncia de possível exercício ilegal da profissão, para gerência de recursos
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humanos em que se requer formação na área psicologia. O Presidente sugeriu
que a Câmara de Fiscalização do CRA-RJ estude o caso e a oportunidade de
pesquisa constante nas redes sociais como o Linkedin por exemplo.
O Conselheiro Waldir Irineu corroborou o que disse a Conselheira Elizabeth
Bastos e afirmou que o CRA-RJ deveria ter uma ação mais contundente em
relação aos anúncios de recrutamento que são publicados pelas diversas
empresas que muitas vezes privilegiam os psicólogos em detrimento dos
Administradores e dos Gestores em Tecnologia em Recursos Humanos. A
Conselheira Renata Vasconcellos pediu uma reunião com o Conselheiro
Waldir Irineu para aprofundar esse tema.
O Conselheiro Miguel Marun agradeceu a preocupação de todos os
Conselheiros e colaboradores do CRA-RJ durante o período de recuperação
que enfrentou em razão de ter contraído o coronavírus.

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. Miguel Luiz Marun Pinto e pelo Presidente, Adm. Leocir Dal
Pai, assim como vista e rubricada pelos conselheiros titulares presentes à
sessão.

Adm. Miguel Luiz Marun Pinto
VP de Administração e Finanças
CRA-RJ nº 20-23405

Adm. Leocir Dal Pai
Presidente
CRA-RJ nº 20-28403

