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ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA DO CRA-RJ nº 05/2021 

 
Data: 13 de abril de 2021 
Horário: 11h às 13h 
Local: Plataforma Google Meet 
 
PRESENTES: 
 
Conselheiros 
Adm. Leocir Dal Pai – Presidente do CRA-RJ 
Adm. Miguel Luiz Marun Pinto – Diretor de Administração e Finanças 
Adm. Francisco Carlos Santos de Jesus – Diretor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional 
Adm. Agamêmnom Rocha Souza – Diretor de Educação, Estudos e Pesquisas 
Adm. Renata Motta Vasconcellos – Diretor de Fiscalização Profissional 
Tecnólogo Waldir Irineu da Silva Junior – Diretor de Registro Profissional 
 
Convidados: 
Marinei de Souza Soares – Secretaria da Presidência 
Adm. Leonardo Ribeiro Fuerth – Superintendente Geral  
Adv. Marcelo Oliveira de Almeida – Chefe da Assessoria Jurídica 
Adm. José Ricardo Silva – Coordenador Financeiro 

 
 
Assuntos em Discussão: 
 
1. Abertura: 

O Presidente do CRA-RJ, Cons. Adm. Leocir Dal Pai, saudou os presentes e deu por iniciada esta 
reunião virtual da Diretoria do CRA-RJ. 
 

2. Aprovação Ata da Direx 04/2021: 
Aprovada, por unanimidade, a ata da 4ª reunião da Diretoria do CRA-RJ, ocorrida em 
18/03/2021. 

 
3. Regimento do CRA-RJ: 

O Presidente do CRA-RJ apresentou o novo Regimento do CRA-RJ aprovado pela Resolução 
Normativa CFA nº 595/2021, e pediu que todos os Diretores leiam atentamente as suas 
atribuições, ressalvando que todos os Diretores estão autorizados a interagir diretamente com 
os coordenadores, assessores e demais colaboradores de suas áreas, sem preocupação extrema 
com a ordem hierárquica. Após debates, solicitou que o Diretor de Administração e Finanças 
reveja as atribuições da Superintendência Geral do CRA-RJ, contidas no Modelo Conceptual de 
Organização e Gestão do CRA-RJ, uma vez que o novo Regimento do CRA-RJ delega aos Diretores 
algumas das responsabilidades que estão também descritas na descrição daquele cargo 
funcional, causando assim superposição e conflito que podem ser evitados por nova redação na 
folha de especificação. O Diretor de Administração e Finanças do CRA-RJ, Cons. Miguel Luiz 
Marun Pinto, disse que o novo Regimento deixa claro que a sua atuação é holística, abrange 
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todos os setores do CRA-RJ, sem quaisquer limitações, mas em sinergia com os demais Diretores 
eleitos.  

 
4. Situação econômico-financeira e 1ª reformulação orçamentária 2021: 

Com a palavra, o Coordenador de Finanças do CRA-RJ, Adm. Jose Ricardo Silva, apresentou a 
evolução da arrecadação e o fluxo de caixa projetado do CRA-RJ em 2021; apontando para uma 
melhoria no resultado orçamentário neste 2º trimestre do ano. Em seguida, apresentou as 
necessidades de remanejamentos que deverão ser contemplados na 1ª reformulação 
orçamentária de 2021, para aprovação do Plenário do CRA-RJ em 20/04/2021. Após deliberação 
desta Diretoria, foi aprovada por unanimidade a proposta a ser remetida ao Egrégio Plenário na 
próxima sessão. O Presidente do CRA-RJ reiterou o seu pedido de austeridade e agradeceu a 
todos os Diretores pela doação que vêm dando para se reverter a situação de desequilíbrio 
financeiro em que ainda se encontra o CRA-RJ. 

 
5. Relatório de contratos do CRA-RJ: 

O Presidente do CRA-RJ apresentou o relatório de contratos em vigor no CRA-RJ e pediu a 
atenção de todos os Diretores para que acompanhem se os serviços e bens consumidos estão 
dentro da razoabilidade e do sentido de economicidade que devem ser perseguidos, dando 
como exemplo os contratos de taxi e, o outro, de consumo de combustível, que devem ser 
permanentemente monitorados pelo Diretor de Administração e Finanças do CRA-RJ. 
 

6. Cronograma de cobranças PF e PJ: 
Após deliberação desta Diretoria, foi ratificada por unanimidade a proposta de cobrança de 
devedores por meio de SMS e por boletos, com vencimentos até o dia maio/21. O Presidente 
pediu que as cobranças por e-mail e SMS sejam priorizadas e solicitou ao Diretor de 
Administração e Finanças do CRA-RJ que se certifique sobre o funcionamento dessas 
funcionalidades no Sifa do CRA-RJ. Indagado a respeito das cobranças por SMS e e-mails, o 
Superintendente Geral informou que estavam operantes.  

 
7. Quadro de registrados PF e PJ no CRA-RJ: 

O Superintendente Geral do CRA-RJ, Adm. Leonardo Ribeiro Fuerth,  apresentou o quadro 
evolutivo de registrados no CRA-RJ, de 2005 a 2021, indicando períodos em que houve maior 
ou menor inscritos, e indicando que essas variações ao longo do tempo tem correlação com o 
aquecimento da economia e do mercado de trabalho, oferta de concursos públicos, quantidade 
de matrículas e de formados em cursos que formam os profissionais de administração, e, no 
caso das pessoas jurídicas, com o início do sistema de fiscalização prospectiva a partir de 2016. 
Disse ainda que o crescimento dos cancelamentos de registro profissional tem relação direta 
com o maior volume de cobranças administrativas e extrajudiciais a partir de 2015, bem como 
com a crise econômica brasileira nos últimos seis anos.  
A Diretora de Fiscalização Profissional do CRA-RJ, Cons. Renata Motta Vasconcellos, sugeriu 
estimular os estudantes de nível médio ao registro no CRA-RJ. 
O Diretor de Administração e Finanças do CRA-RJ pediu atenção na fiscalização para registro de 
pessoas jurídicas, pois redundam também na contratação de responsáveis técnicos. 
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8. Alienação veículo do CRA-RJ: 
Após deliberação desta Diretoria, foi aprovada por unanimidade a proposta de contratação de 
um leiloeiro público para os procedimentos de alienação do veículo do CRA-RJ, marca 
NISSAN/GRAND LIVINA 18 SL, PLACA KWB6491, ano de fabricação 2013/2014, por motivo de 
grande desgaste natural o que acarreta elevado gastos de manutenção ao Conselho. 

 
9. Gravações das sessões plenárias do CRA-RJ: 

Após deliberação desta Diretoria, foi aprovada por unanimidade a proposta a ser submetida ao 
Egrégio Plenário na próxima sessão, de se deletar as gravações das plenárias, após a confecção 
e aprovação das atas das respectivas sessões plenárias.   

 
10. Análise da Resolução CNE/CP Nº 1, de 5 de janeiro de 2021: 

O Diretor de Educação, Estudos e Pesquisas do CR-RJ, Cons. Agamêmnom Rocha e Souza, 
relatou que a Resolução CNE/CP, de 5/01/2021, define diretrizes curriculares nacionais gerais 
para a educação profissional e tecnológica, assunto esse que será debatido em uma próxima 
reunião. 

 
11. Implantação do SEI no CRA-RJ: 

O Presidente do CRA-RJ apresentou o Ofício CRA-RJ nº 133/2021/PRES, de 08 de abril de 
2021, enviado ao CFA, referente ao pedido de implantação do SEI no CRA-RJ, por meio 
remoto. Aguarda-se a resposta do CFA. 

 
12. Reunião com a Fattoria: 

O Diretor de Administração e Finanças do CRA-RJ informou que está agendada, para a próxima 
6ª feira, uma reunião com o Diretor da empresa Fattoria Web, com o objetivo de se planejar 
ajustes e melhorias no Sifa, bem como estabelecer prioridades e definir uma rotina de backup 
redundante de todos os dados e imagens desse sistema, de modo que o CRA-RJ possa ter 
acesso quando necessário.  
 

13. Media Training: 
Aprovada por unanimidade a proposta da Superintendência para que a jornalista do CRA-RJ, 
Erika dos Anjos, organize um media training para a melhor preparação de Conselheiros e 
colaboradores no CRA-RJ quando em entrevistas com mídias diversas. O Presidente do CRA-RJ 
elogiou a jornalista Erika dos Anjos pela postura proativa em relação às demandas que têm 
surgido nesta gestão. A Diretora de Fiscalização Profissional sugeriu que seja também estudada 
uma capacitação para construção de apresentações em PowerPoint, colocando-se à disposição 
para ajudar. 

 
14. Adesão do CRA-RJ ao Forum-RJ: 

O Presidente do CRA-RJ apresentou a proposta de adesão do CRA-RJ ao Fórum Estadual dos 
Conselhos Regionais e Ordens de Profissões Regulamentadas do Rio de Janeiro – FÓRUM-RJ, 
que tem como representante do CRA-RJ o Conselheiro Federal Jorge Humberto Moreira 
Sampaio. O Diretor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional do CRA-RJ, Cons. 
Francisco Carlos Santos de Jesus, disse que no caso da realização de despesas, o FORUM RJ 
proporá o rateio delas entre os Conselhos associados, porém, como tais despesas não são 
previstas no orçamento dos Conselhos, cria-se um imbróglio. Após deliberação, foi aprovado 
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por unanimidade por esta Diretoria que a adesão do CRA-RJ ao FORUM RJ não poderá 
compromissar recursos do CRA-RJ neste exercício, e que o assunto deve ser levado à 
deliberação superior do Plenário do CRA-RJ em próxima sessão.  
 

 
15.  Resposta do SEBRAE-RJ ao Of.CRA nº 74/2021/PRES: 

O Presidente do CRA-RJ apresentou a resposta do SEBRAE-RJ ao Ofício CRA-RJ nº 
74/2021/PRES,  por meio do qual aquela entidade justifica a razão para o não atendimento à 
ação fiscal do CRA-RJ em relação a um processo seletivo para analistas de gestão do Sebrae-RJ. 
Na mesma missiva, o Sebrae-RJ se prontifica a cumprir, em próximos concursos, as diretrizes 
informadas pelo CRA-RJ. Com a palavra, o Superintendente Geral do CRA-RJ sugeriu o 
agendamento de uma reunião com dirigentes do Sebrae-RJ, objetivando a assinatura de um 
acordo formal que possa ser benefício para os profissionais de Administração no longo prazo. 
O Chefe de Assessoria Jurídica do CRA-RJ, Adv. Marcelo Almeida, corroborou e disse que é 
provável que uma ação judicial contra o concurso já realizado não logre êxito, sendo um acordo 
o caminho mais indicado neste momento. Após deliberação desta Diretoria, foi indicado por 
unanimidade que essa proposta será remetida ao Egrégio Plenário do CRA-RJ, para decisão em 
sua próxima sessão. 

 
16. Franquia da palavra: 

O Presidente do CRA-RJ informou que todo os novos Diretores empossados nesta gestão estão 
sendo treinados nas operações do Sifa; ao que o Diretor de Registro Profissional, Cons. Waldir 
Irineu da Silva Junior, registrou seus agradecimentos pelo apoio prestado pelo Tecn. Marcelo 
Vieira, Assessor Técnico do Sistema Corporativo do CRA-RJ. 
O Superintendente Geral do CRA-RJ apresentou um estudo em que se identifica as atribuições 
das extintas Câmaras e as atividades que foram absorvidas pelos Grupos de Trabalho, propondo 
à Diretoria a criação do Grupo de Trabalho de Educação, Ensino e Pesquisa do CRA-RJ. Após 
deliberação desta Diretoria, foi indicado por unanimidade que essa proposta será remetida ao 
Egrégio Plenário do CRA-RJ, para decisão em sua próxima sessão. 
O Diretor de Administração e Finanças do CRA-RJ disse que o Grupo de Trabalho de Negociação 
Sindical do CRA-RJ realizou sua segunda reunião no dia de ontem, e que na próxima serão 
convocados alguns funcionários para um terceiro encontro.  
O Diretor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional informou que realizou reuniões 
com os membros do Comitê das Comissões Especiais do CRA-RJ e, outra, com a Comissão e 
representantes do interior do RJ; e ao final disse que na próxima sessão plenária será sugerida 
a criação da Comissão Especial de Sustentabilidade do CRA-RJ. 

 

 
17. Encerramento: 

Ao final, o Presidente Leocir Dal Pai agradeceu a presença, o apoio e a dedicação dos membros 
da Diretoria, dando por encerrada a presente reunião. 
 
 
Adm. Leocir Dal Pai                                         Adm. Miguel Luiz Marun Pinto 
Presidente do CRA-RJ                                      Diretor de Administração e Finanças 
CRA-RJ nº 20-28403                                         CRA-RJ nº 20-23405 


