CRA/RJ

Ata da Sessão Plenária nº 4074

Data: 09/03/2021

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. Antonio Rodrigues de Andrade
Adm. Carlos Roberto Fernandes de Araujo
Adm. César José Campos
Adm. Elioneide de Souza Silva Venâncio
Adm. Maria de Fátima Ribeiro dos Santos
Adm. Paulo Roberto de Abreu Hollanda
Tecnólogo Waldir Irineu da Silva Junior
1.2. Conselheiros Suplentes:
Adm. Ana Shirley França de Moraes
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. 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. José Ricardo Silva – Coordenador Financeiro
Adm. Paulo Cesar Carvalho Coelho – Coordenador do Setor de Fiscalização
Adm. Marta Almeida – Coordenadora de Interiorização
Adm. Norma Godoy – Assessora Especial da Superintendência
Tecnóloga Ana Maria Martins – Coordenadora do Setor de Pessoa Física
Erika dos Anjos – Assessora de Comunicação Social
Marcelo Vieira – Assessor Técnico
Taís Veras – Chefe Adjunta de Edição da WebTv
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2. PROVIDÊNCIAS E DELIBERAÇÕES:
2.1.Abertura:
O Presidente do CRA-RJ abriu a sessão plenária pedindo um minuto de silêncio
pelo falecimento do Adm. Adm. José Samuel de Miranda Melo Junior
(Conselheiro Federal pelo Maranhão), no último dia 02/03, em decorrência de
complicações da Covid-19.
O Presidente do CRA-RJ registrou a passagem do Dia Internacional da Mulher,
transcorrido no dia de ontem, realçando o papel fundamental e inexcedível que
realizam na sociedade.
O Presidente do CRA-RJ registrou os aniversariantes do mês de março: Lucio Tito,
Rosimery Barbosa, Cons.César Campos, Cons.Maria de Fatima Ribeiro, Cons.
Reinaldo Faissal, Cons. Renata Motta, Adm. Roberta Martins e Hely Miranda.
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 4073 de 23/02/2021:
Aprovada, por unanimidade, pelo Plenário do CRA-RJ, a ata da sessão plenária
virtual nº 4073, de 23.02.2021.
2.4. Pedido de licença da Conselheira Elizabeth Bastos e vacância da VP de Registro
Profissional:
O Presidente do CRA-RJ comunicou a todos os presentes o recebimento do email da Conselheira Elizabeth da Costa Bastos, datado de 26/02/21, solicitando
seu licenciamento por um ano e o afastamento imediato de todas as atividades
exercidas no CRA-RJ, tendo em vista exigências de ordens profissionais; sendo
substituída nesse período da licença pela Conselheira suplente Elioneide
Venâncio. Ao mesmo tempo, a Conselheira Elizabeth da Costa Bastos renunciou
à Vice-presidência de Registro Profissional do CRA-RJ. O Presidente do CRA-RJ
agradeceu todo o empenho da Conselheira Elizabeth Bastos, externando votos
de sucesso profissional e que ela possa retornar ao convívio com seus pares no
Plenário do CRA-RJ o quanto antes. Disse ainda que na próxima sessão plenária
do CRA-RJ, agendada para 23/03/2021, deverá ser eleito um novo membro do
Plenário para ocupar a Vice-presidência de Registro Profissional do CRA-RJ.

2.5. Pedido de afastamento do Conselheiro César Campos, da Coordenação do
Comitê de Orientação e Acompanhamento do Projeto de Interiorização do
CRA-RJ:
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O Presidente do CRA-RJ acusou o recebimento do e-mail do Conselheiro César
José de Campos solicitando seu afastamento definitivo, a partir de 02/03/21, das
funções de Coordenador do Comitê de Orientação, Coordenação,
Monitoramento e Avaliação, Treinamento e Acompanhamento do Projeto de
Interiorização do CRA-RJ, objeto da Portaria nº 17, de 27 de janeiro de 2021. O
Presidente do CRA-RJ agradeceu o trabalho desenvolvido pelo Conselheiro Cesar
Campos, que rendeu muitos frutos.
2.6. Alteração na composição do Comitê de Orientação e Acompanhamento do
Projeto de Interiorização do CRA-RJ:
O Presidente do CRA-RJ, submeteu ao Egrégio Plenário do CRA-RJ a indicação de
nova composição para o Comitê de Orientação, Coordenação, Monitoramento e
Avaliação do Programa de Interiorização do CRA-RJ, ficando assim constituída:
Conselheiro Adm. Josué José da Silva, Conselheiro Adm. Reinaldo Faissal, Adm.
Marta Maria do Carmo Lemos de Almeida e Adm. Raphael Monteiro. Aprovado,
por unanimidade, pelo Plenário do CRA-RJ
2.7. Pedido de renúncia do Representante do CRA em Petrópolis:
Acusado o recebimento de renúncia, datada de 05/03/21, do Adm. Alberto
Alvarães, da Representação do CRA-RJ no município de Petrópolis, por motivos
de ordem particular.
2.8. Indicação de novo Representante do CRA em Petrópolis:
Indicada, pelo Vice-presidente de Planejamento e Desenvolvimento Institucional
do CRA-RJ, Cons. Francisco Carlos Santos de Jesus, para a representação do CRARJ em Petrópolis, a Adm. Daniele do Rêgo Oliveira que participou do processo
seletivo levado a efeito em 2020 pelo Comitê de Orientação, Coordenação,
Monitoramento e Avaliação do Programa de Interiorização do CRA-RJ.
Aprovada, por unanimidade, pelo Plenário do CRA-RJ.
2.9. Referendo das adequações propostas pelo CFA no Regimento do CRA-RJ:
O Presidente do CRA-RJ informou do recebimento das adequações sugeridas
pelo CFA para o novo Regimento do CRA-RJ, em busca de uma padronização em
todos os CRAs. No caso do CRA-RJ, uma peculiaridade é a possibilidade de oferta
de ensino médio profissionalizante e superior. Entre outras medidas,
uniformiza as divisões regionais, denominando-as como seccionais; altera as
composições dos órgãos do Conselho Regional de Administração que passam a
ser: I - Plenário; II - Presidência; III - Vice-Presidência; IV - Diretoria; V Comissões Permanentes; VI - Comissões Especiais; VII - Grupos de Trabalho para
assuntos específicos de interesse da autarquia, subordinados à Diretoria que
passará a ter a seguinte composição: I - Presidente; II - Vice-Presidente; III Diretor de Administração e Finanças; IV - Diretor de Registro Profissional; V-
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Diretor de Fiscalização Profissional; VI - Diretor de Planejamento e
Desenvolvimento Institucional; VII- Diretor de Educação, Estudos e Pesquisas.
O Chefe da Assessoria Jurídica do CRA-RJ, Adv. Marcelo Almeida, disse que essa
padronização simplifica e facilita a leitura de quaisquer interessados; define
claramente a frequência das reuniões plenárias e da Diretoria do CRA-RJ; sendo
necessário referendo das sugestões que o CRA-RJ enviou ao CFA. Posta em
votação foram referendadas por unanimidade pelo Plenário do CRA-RJ as
sugestões enviadas ao CFA e as modificações indicadas pelo CFA no Regimento
do CRA-RJ. O Conselheiro Paulo Hollanda disse que não teve a oportunidade de
uma análise mais acurada pois tratava-se de um arquivo com aproximadamente
30 folhas e que o desejável seria a formatação de um arquivo com uma tabela
comparando as duas versões do Regimento, o atual e o proposto. O Conselheiro
Federal Jorge Humberto Moreira Sampaio parabenizou a todos envolvidos
nesse trabalho, em especial o Chefe da Assessoria Jurídica do CRA-RJ, pelos
avanços que serão consagrados no Regimento do CRA-RJ.
2.10. Sugestões enviadas ao CFA, para aprimoramento do Regulamento Eleitoral do
CFA/CRAs:
O Conselheiro Carlos Roberto Fernandes Araujo, Presidente da CPE do CRA-RJ
em 2020, informou que foram enviadas ao CFA as seguintes sugestões para o
aprimoramento do Regulamento Eleitoral do CFA/CRAs: “Considerando os
entraves no cadastramento do registro das chapas nas últimas eleições se a
necessidade de evitar restrições de participação de profissionais que tenham
seus domicílios longe da sede do Conselho Regional, é oportuno que o novo
Regulamento Eleitoral estabeleça que o pedido e registro de chapas,
concorrentes ao CFA e ao CRA, deva ser solicitado por um Administrador,
responsável pela chapa, junto à Comissão Permanente Eleitoral do respectivo
Conselho Regional, mediante a apresentação do requerimento de inscrição
exclusivamente em original (documento físico), na exata forma do modelo
anexo ao regulamento eleitoral e impresso do sítio eletrônico das eleições do
sistema CFA(www.votaadministrador.org.br).O Regulamento deverá constar a
expressa previsão de que o referido documento deve ser assinado de forma
eletrônica, por meio de login e senha, disponibilizados pelo sistema eleitoral,
assim como que a apresentação de tais documentos preenchidos manualmente
ensejará a sumária desclassificação da chapa. Para tanto, a sugestão é no
sentido de que o responsável pela chapa ficará obrigado a informar os
endereços eletrônicos e CPF’s de todos os integrantes da chapa, possibilitando
aos demais membros efetivem não só a declaração de integrante de chapa,
como cadastrarem suas senhas pessoais no sítio eletrônico das eleições, o que
viabilizará a subscrição digital da declaração de integrante e do requerimento
de inscrição de chapa por todos os membros. Outra questão que toma relevo é
o estabelecimento de uma regra clara e precisa da possibilidade de o
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Responsável pela chapa eleitoral, que tenha sido indeferida de ofício pela CPE
Regional, apresentar recurso contra a referida decisão de indeferimento ou
regularizar a situação que o gerou, se for o caso, no prazo de até 03 (três) dias,
contados do recebimento da notificação do indeferimento do registro. ”
2.11. 1º Encontro da Rede de Gestão Pública do Sistema CFA/CRAs:
O Vice-presidente de Planejamento e Desenvolvimento Institucional do CRARJ, Cons. Francisco Carlos Santos de Jesus, acusou o recebimento do Oficio
Ofício nº 530/2021/CFA de 01/03/21, e informou que no dia 18 de março será
realizada a primeira reunião do Encontro da Rede de Gestão Pública no Sistema
CFA/CRAs, evento totalmente on-line, de 16 às 18h. O Presidente do CRA-RJ
espera que esse evento possa ser aberto e compartilhado por quem se
interessar pelo tema.
2.12. Aprovação do 37º aditivo entre o CRA-RJ e a Qualicorp:
Com a palavra o Superintende Geral do CRA-RJ apresentou o 37º aditivo do
convênio entre o CRA-RJ e a Qualicorp, que prevê a atualização da tabela do
plano da Bradesco Saúde. Aprovado por unanimidade pelo Plenário do CRA-RJ.
2.13. CFA em tele trabalho de 04 a 15/03/2021. Cancelamento do ENAF:
A Conselheira Renata Vasconcellos, Vice-presidente de Fiscalização Profissional
do CRA-RJ, informou do recebimento os Ofícios nºs 58 e 61, informando que
devido o lockdown imposto no DF no último 28/2, o ENAF – Encontro Nacional
de Agentes de Fiscalização dos CRAs 2021, foi adiado, tendo em vista o
aumento dos casos de Covid-19; e que em decorrência o CFA funcionará de 04
a 15/03 na modalidade de tele trabalho.
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
33 (trinta e três) processos, sendo 03(três) processos do Conselheiro Miguel
Luiz Marun Pinto, 02(dois) processos do Conselheiro Waldir Irineu da Silva
Junior, 03(três) processos do Conselheiro Carlos Roberto Fernandes de Araujo,
04(quatro) processos do Conselheiro Francisco Carlos Santos de Jesus, 03(três)
processos da Conselheira Elioneide de Souza Silva Venâncio, 02(dois) processos
do Conselheiro César José de Campos, 02(dois) processos da Conselheira Maria
de Fatima Ribeiro dos Santos, 03(três) processos do Conselheiro Antonio
Rodrigues de Andrade, 04(quatro) da Conselheira Renata Motta Vasconcellos,
03(três) processos do Conselheiro Agamêmnom Rocha Souza e 04(quatro)
processos do Conselheiro Paulo Roberto de Abreu Hollanda.

CRA/RJ

Ata da Sessão Plenária nº 4074

Data: 09/03/2021

2.15. Planos de Trabalhos 2021-2022 das Comissões Especiais do CRA-RJ:
Apresentados os Planos de Trabalhos para o biênio 2021-2022, das seguintes
Comissões Especiais do CRA-RJ: (1) Comissão da Mulher Administradora
apresentado pela Adm. Elioneide Venâncio; (2) Comissão de Gestão de
Administração de Edificações e Condomínios, apresentado pelo Adm. Alberto
Levitan; (3) Comissão de Empreendedorismo, apresentado pelo Adm. Emerson
Kuhl; (4) Comissão de Marketing, apresentado pela Adm. Rita Lima; (5)
Comissão de Gestão Pública, apresentado pelo Adm. Francisco de Jesus e (6)
Comissão de Logística, apresentado pelo Adm. Hélio Meirin etc. Todos os
Planos de Trabalho apresentados por essas Comissões Especiais do CRA-RJ
foram aplaudidos e aprovados por unanimidade pelo Plenário do CRA-RJ. O
Presidente do CRA-RJ agradeceu aos integrantes das Comissões Especiais do
CRA-RJ, a equipe responsável pela organização dessas apresentações, e em
especial a Conselheira Maria de Fátima Ribeiro e ao Cons. Francisco Carlos
Santos de Jesus que coordenaram esforços de todos para que se chegasse a
esse resultado.
2.16. Resultado do PDV 2020/21 e redução do custeio de pessoal do CRA-RJ:
O Presidente do CRA-RJ informou que o recente desligamento de funcionários
do CRA-RJ, especialmente os cinco ocupantes de cargos comissionados,
ocorreu por necessidade e não por incompetência de qualquer um; que o
custeio de pessoal no CRA-RJ é sabidamente muito elevado, sendo necessária
a redução dessa rubrica para o alcance de reequilíbrio econômico financeiro da
entidade e para o pleno atendimento aos indicadores legais mesmo que não
aplicados flagrantemente no caso das autarquias de fiscalização do exercício
profissional; sendo inclusive possível a eventual recontratação de alguns desses
profissionais se necessário no futuro. O Coordenador de Finanças do CRA-RJ,
Adm. José Ricardo Silva, informou que a saída dos ocupantes de cargos
comissionados e dos sete funcionários do quadro efetivo que aderiram ao PDV,
representarão uma redução de aproximadamente 600 mil reais neste exercício,
e de um milhão e seiscentos mil reais no ano de 2022. O Presidente do CRA-RJ
disse que a intenção da atual gestão é de reformulação da estrutura funcional
do Conselho, com foco prioritário em registro, fiscalização e dívida ativa; sendo
necessário todo o empenho para a elevação da receita da entidade para que se
chegue a 47,5% da LRF; sendo a decisão de eventuais desligamentos de pessoal
uma responsabilidade da Diretoria Executiva do CRA-RJ.

2.17. Reunião de trabalho das equipes de fiscalização do CRA-RJ e do CRA-SP:
A Conselheira Renata Vasconcellos, Vice-presidente de Fiscalização Profissional
do CRA-RJ, informou que realizou segunda reunião da Câmara de Fiscalização
do CRA-RJ e de um outra com a equipe de Fiscalização do CRA-SP, muito

CRA/RJ

Ata da Sessão Plenária nº 4074

Data: 09/03/2021

produtiva em suas palavras, em que foram trocadas diversas experiências
acerca da fiscalização prospectiva de pessoas jurídicas e físicas. O Presidente
do CRA-RJ parabenizou a Conselheira Renata Vasconcellos pelas iniciativas
relatadas.
2.18. Comissão Especial ADM Mulher - Dia Internacional da Mulher:
A Conselheira Elioneide Venâncio disse que a Comissão da Mulher
Administradora do CRA-RJ realizou um evento em comemoração ao Dia
Internacional da Mulher (8 de março), tendo como entrevistada a senhora Leyla
Feliz do Nascimento, ex-presidente da Federação Mundial de Gestão de
Pessoas e Presidente do Instituto Capacitare.
2.19. Criação do Grupo de Trabalho de Responsabilidade Técnica do CRA-RJ:
O Cons. Miguel Marum propôs a criação de um Grupo de Trabalho de
Responsabilidade Técnica do CRA-RJ, tendo ele como coordenador, além do
Conselheiro Federal Jorge Humberto Moreira Sampaio, Adm. Paulo Cesar
Carvalho Coelho, Dr Marcelo Almeida, RP Tania Maurity. Aprovado por
unanimidade pelo Plenário do CRA-RJ.
2.20. Criação do Grupo de Trabalho de Monitoramento de Oportunidades:
O Vice-presidente de Administração e Finanças do CRA-RJ, sugeriu a criação de
um Grupo de Trabalho de Monitoramento de Oportunidades que será por ele
coordenado e que contará ainda com a participação do Cons. Waldir Irineu,
Adm. Marta Almeida, Adm. Raphael Monteiro e Adm. Ana Cristina Cezar dos
Santos. Aprovado por unanimidade pelo Plenário do CRA-RJ.
2.21. Franquia da palavra:
O Presidente do CRA-RJ informou que nesta manhã está acontecendo o
certame de escolha de um novo SIG para o CRA-RJ; motivado por uma punição
do CFA contra a Fattoria Web, atual empresa prestadora desse serviço, que
infelizmente não poderá manter contrato com o CRA-RJ; razão pela qual o CRARJ foi obrigado a proceder a uma nova licitação, prevendo-se portanto novos
gastos com a licença de um novo SIG. Disse que havia uma perspectiva, na
gestão anterior, de que seria possível a prorrogação do atual contrato com a
Fattoria Web, mas que a atual gestão percebeu que não seria possível essa
continuidade por causa da punição mencionada, e sim a necessidade de nova
contratação. Complementou que há uma preocupação de redução do escopo e
abrangência de um novo sistema, o que diminuiria o alcance das ações do CRARJ, mas que é mandatório que o CRA-RJ privilegie e mantenha em
funcionamento as suas atividades fins, com qualidade no atendimento aos
diversos públicos que atende.
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O Conselheiro Miguel Marum, Vice-presidente de Administração e Finanças do
CRA-RJ, disse que os desligamentos de pessoal promovidos na entidade
representam um processo sempre muito desgastante, triste, mas necessário
para a sustentabilidade da organização. O Conselheiro Paulo Hollanda disse que
os processos de demissão são sempre muito desgastantes, mas é certo que a
atual estrutura do CRA-RJ não suporta os gastos com pessoal.
O Conselheiro Francisco Carlos Santos de Jesus parabenizou o Presidente do
CRA-RJ pela dedicação que tem demonstrado nesse início de gestão.
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

