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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 
Tecnólogo Waldir Irineu da Silva Junior – V.P de Registro Profissional 
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 
 

1.2.  Conselheiros Suplentes: 
         Adm. Ana Shirley França de Moraes 

                 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 
        Contador José 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 
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 
Adm. Ana Cristina Cézar dos Santos  – Chefe do Setor de Registro de Pessoa 
Jurídica 
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, Conselheiro Adm. Leocir Dal Pai, abriu esta sessão 
virtual saudando todos os presentes. 
 

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 virtual. 

 
2.3. Aprovação da Ata nº 4074 de 09/03/2021: 
        Aprovada, por unanimidade, pelo Plenário do CRA-RJ, a ata da sessão plenária 

virtual nº 4074, de 09/03/2021.  
 

2.4. Seção Judiciária do RJ mantém obrigatoriedade de registro de Supervisor de 
Recursos Humanos no CRA-RJ: 
O Chefe da Assessoria Jurídica do CRA-RJ, Adv. Marcelo Almeida, informou que 

a 8ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro manteve a sentença 
proferida pelo 1º Juizado Especial Federal de Volta Redonda que, em suma, 
reconheceu a atividade exercida pela parte autora, de Supervisor de Recursos 
Humanos, como privativa de administrador, sendo indevido o cancelamento da 
inscrição perante o CRA-RJ. A Juíza relatora manteve a sentença judicial e 
condenou o recorrente ao pagamento de honorários. Sendo assim, a Turma 
Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, no sentido de conhecer e 
negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.  
 

2.5. Aprovação do 39º aditivo entre CRA-RJ e Qualicorp: 
        Com a palavra o Superintende Geral do CRA-RJ, Adm. Leonardo Fuerth, 

apresentou o 39º aditivo do convênio entre o CRA-RJ e a Qualicorp, que prevê a 
atualização da tabela do plano da Sul América Saúde. Aprovado por unanimidade 
pelo Plenário do CRA-RJ. 

 
2.6. Indicação de membros para o “Grupo CRIAR” de Relações Internacionais e 

Eventos: 
O Presidente do CRA-RJ acusou o recebimento do Ofício Circular nº 66/2021/CFA 
de 12.03.21, por meio do qual o CFA solicita a indicação de dois membros, um 
titular e um suplente, para comporem o Grupo CRIAR de Relações Internacionais 
e Eventos do CFA e para desempenharem as funções de levantamento de 
expectativas e disseminação dos trabalhos da Câmara de Relações Internacionais 
e Eventos do CFA (CRIE) junto ao CRA-RJ. O Presidente do CRA-RJ informou que 
durante a reunião da Diretoria do CRA-RJ, realizada no último dia 18/03/2021, 
foram sugeridos os nomes dos Conselheiros Paulo Roberto de Abreu Hollanda, 
para titular, e Renata Motta Vasconcellos, para suplente, que prontamente 
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aceitaram o convite. O Conselheiro Federal Jorge Humberto Moreira Sampaio 
aduziu que a Câmara de Relações Internacionais e Eventos do CFA, adotará 
mecanismos para ampliar os contatos e ações de benchmarking com os 
membros indicados pelos CRAs. 

 
2.7.  Balancete de Fevereiro/21: 

Com a palavra, o Presidente da Comissão Permanente de Tomada de Contas 
(CPTC) do CRA-RJ, Conselheiro Agamêmnom Rocha Souza, disse que a CPTC do 
CRA-RJ, procedeu à análise das Demonstrações Contábeis e Financeiras do CRA-
RJ, relativas ao mês de fevereiro 2021. Verificou-se que a movimentação das 
contas de resultado (Receitas e Despesas) do mês de fevereiro de 2021 
apresentou um superávit orçamentário na ordem de R$ 915.699,10 (novecentos 
e quinze mil, seiscentos e noventa e nove reais e dez centavos). Procedida à 
análise documental e gráfica das contas de receita do período de janeiro a 
fevereiro de 2021 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 26,13% do total previsto para o ano (R$ 
16.386.400,00), conforme Previsão Orçamentária. Ainda em relação ao mesmo 
período, observa-se uma redução de 14,77% na arrecadação das anuidades em 
comparação ao ano de 2019 e uma redução de 25,28% em relação a 2020. Em 
face das verificações e observações citadas, esta Comissão Permanente 
recomendou a aprovação do balancete do mês de fevereiro de 2021. Aprovado 
por unanimidade, pelo Plenário do CRA-RJ, o balancete de fevereiro de 2021 do 
CRA-RJ. O Presidente do CRA-RJ disse que a despeito dos esforços, a arrecadação 
e os resultados obtidos até este momento estão abaixo do necessário para o 
reequilíbrio econômico-financeiro da entidade, sendo necessárias novas 
medidas de alavancagem de receita e de racionalização de despesas para o 
enfrentamento da crise. Com a palavra, o Superintendente Geral do CRA-RJ, 
Adm. Leonardo Fuerth, informou que a partir de abril de 2021 o CRA-RJ passará 
a receber 100% dos valores arrecadados por cartões de crédito, uma vez que a 
gestão anterior necessitou antecipar, ao final de 2020, a receita desse meio de 
pagamento e que estava prevista para ser creditada no 1º trimestre deste ano. 

 
     2.8. Eleição Vice-presidente de Registro Profissional: 

              O Presidente do CRA-RJ, obedecendo o Regimento do CRA-RJ, deu início ao rito 
para a eleição do novo Vice-presidente de Registro Profissional, tendo em vista 
a vacância desse cargo em 26/02/21. O Presidente indagou aos Conselheiros 
titulares presentes se havia algum interessado, tendo apenas o Conselheiro 
Waldir Irineu da Silva Junior revelado interesse em ocupar essa vice-presidência 
vaga. Aprovada, por aclamação, a eleição do Conselheiro Waldir Irineu da Silva 
Junior como Vice-presidente de Registro Profissional do CRA-RJ. O Conselheiro 
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Waldir Irineu da Silva Junior assumiu imediatamente a Vice-presidência de 
Registro Profissional do CRA-RJ para o biênio 2021/2022. 

 
2.9. CRA-RJ envia ofício às Prefeituras do RJ: 

O Vice-presidente de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, 
Conselheiro Adm. Francisco Carlos Santos de Jesus, falou da elaboração de 
correspondência que está sendo expedida pelo Setor de Fiscalização do CRA-RJ, 
e enviada a todas as Prefeituras do RJ, solicitando-se a “observância da Lei 
4.769/65 em concursos públicos, licitações e contratos administrativos”. 
Acompanham esse procedimento os representantes do CRA-RJ no interior do 
RJ. 

2.10. Agendamento das sessões plenárias do CRA-RJ para abril/2021: 
Definidas, pelo Plenário do CRA-RJ, as próximas sessões plenárias, a serem 
realizadas nos dias 06 e 20/04/2021. 

 
2.11. Apresentação de Planos de Trabalhos 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 de Adm. em Serviço de Saúde, 
apresentado por sua coordenadora, Adm. Rita Garcia; (2) Comissão de 
Finanças, apresentado por seu coordenador, Adm. Carlos Roberto Fernandes 
Araujo; (3) Comissão de Governança Corporativa, Compliance e Integridade, 
apresentado por sua coordenadora, Adm. Cleide Monteiro que agradeceu o 
trabalho realizado pela coordenação do Comitê de Acompanhamento e 
Orientação às Comissões Especiais do CRA-RJ; (4) Comissão de Recursos 
Humanos, apresentado por seu coordenador, Adm. Reinaldo Faissal; (5) 
Comissão de Gestão de Portifólios, Programas e Projetos, apresentado por seu 
membro, Adm. Ricardo Soares; (6) Comissão de Gestão de Turismo, 
apresentado por seu coordenador, Adm. Julio Loureiro. Aprovados, por 
unanimidade, pelo Plenário do CRA-RJ, os Planos de Trabalho dessas comissões 
especiais, para o biênio 2021-2022. 
 

2.12. 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 
14 (quatorze) processos, sendo 02(dois) processos do Conselheiro Miguel Luiz 
Marun Pinto, 01(um) processo do Conselheiro Waldir Irineu da Silva Junior, 
02(dois) processos do Conselheiro Carlos Roberto Fernandes de Araujo, 
02(dois) processos do Conselheiro Francisco Carlos Santos de Jesus, 01(um) 
processo da Conselheira Elioneide de Souza Silva Venâncio, 02(dois) processos 
do Conselheiro Antonio Rodrigues de Andrade, 02(dois) processos da 
Conselheira Renata Motta Vasconcellos, 01(um) processo do Conselheiro Paulo 
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Roberto Abreu Hollanda e 01(um) processo do Conselheiro Agamêmnom Rocha 
Souza. 
 

2.13. Apresentação de novos representantes do CRA-RJ: 
A Conselheira Adm. Fernanda Tauil tomou posse como Representante do CRA-
RJ na cidade de Niterói, e se disse muito honrada em poder assumir mais essa 
responsabilidade perante o CRA-RJ e os profissionais, empresas e estudantes 
domiciliados em Niterói. Concluindo a sua fala, agradeceu ao Presidente Leocir 
Dal Pai e ao Vice-presidente Francisco Carlos Santos de Jesus, pela confiança 
nela depositada para mais essa atuação representando o CRA-RJ. 
Apresentada a Adm. Daniele Oliveira que tomou posse como Representante do 
CRA-RJ na cidade de Petrópolis. Com a palavra, a representante disse que está 
muito disposta a ajudar o Conselho e a profissão, esperando retribuir essa 
indicação com muitos resultados. 
O Presidente do CRA-RJ parabenizou e agradeceu as novas representantes do 
CRA-RJ, dizendo que toda a estrutura do Conselho estará sempre à disposição 
para colaborar nessas representações. 
 

2.14. Franquia da palavra: 
2.14.1 Decidido pelo Plenário do CRA-RJ, por unanimidade, que a coordenação do 

Grupo de Trabalho de Responsabilidade Técnica passará a ser da Conselheira 
Renata Vasconcellos. 

2.14.2 O Presidente do CRA-RJ informou que visitou a gráfica da UERJ no dia 11 de 
março, onde teve contato com os Administradores Aluísio da Conceição, 
Diretor do Departamento de Serviços de Administração, ao qual a gráfica está 
vinculada, e sua assistente, a Adm. Denise de Oliveira. Aproveitando a 
oportunidade aventou-se a possibilidade da edição de uma versão impressa 
da Revista AdministrAção do CRA-RJ, com tiragem reduzida em lote 
econômico dentro dos padrões dessa gráfica; estando em vias elaboração 
pela Comunicação do CRA-RJ um projeto de diagramação dessa possível nova 
revista; e que pretende estudar, juntamente com a Vice-presidência de 
Educação do CRA-RJ, a visibilidade da revista ser qualificada no Qualis, bem 
como a ampliação do banco de avaliadores da Revista do CRA-RJ; restando 
consignado nesta data o agradecimento do Presidente do CRA-RJ aos colegas 
da UERJ.  

2.14.3 O Presidente do CRA-RJ informou que está atendendo aos decretos que 
determinam o recesso sanitário na próxima semana; e atento às exigências de 
proteção contra Covid, havendo neste momento o plantão de colaboradores 
no Atendimento, Dívida Ativa e Informática, que em conjunto têm recebido 
em torno de 15 pessoas por dia na sede do CRA-RJ. Agradeceu essa equipe de 
plantonistas que inclui ainda um terceirizado da MR Info que garante o pleno 
funcionamento da rede lógica e dos equipamentos de informática do CRA-RJ. 
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2.14.4 O Presidente do CRA-RJ informou que nesta tarde haverá uma reunião sua e 
do Vice-presidente de Administração e Finanças com todos os responsáveis 
de áreas do CRA-RJ, como forma de manter o alinhamento e engajamento de 
todos com os principais objetivos do Plano de Trabalho do CRA-RJ. 

2.14.5 O Presidente do CRA-RJ relatou acerca do processo de prorrogação do sistema 
de integrado de gestão (SIG) assinado pelo CRA-RJ com a empresa Fattoria 
Web, dentro de todos os parâmetros legais necessário; o Presidente relatou 
sobre os procedimentos desde seu inicio. Apresentou que ao assumir a 
Presidência, entendeu que deveria se realizar um processo licitatório e que 
esse processo licitatório ensejou em uma proposta que veio a favorecer o 
processo negocial, que ai, por determinação da presidência o VP de 
Administração e Finanças com o Superintendente participaram de uma 
reunião. Em tal reunião foi possível uma primeira negociação. Porem não 
satisfeita a Presidência solicitou que fosse feita uma segunda negociação em 
que os parâmetros negociais fossem próximos aos índices de queda de 
receita, o que foi obtido. Conseguiu-se uma significativa redução desse 
contrato em aproximadamente 30% para o próximo ano de contrato, de 
14/05/2021 a 13/05/2022. Ao mesmo tempo, informou foi assinada uma Ata 
de Registro de Preços (ARP), com a empresa Implanta Informática, uma vez 
que o CFA aplicou uma penalidade, que acabou sendo suspensa pelo Tribunal, 
de proibição de contratação da Fattoria Web. Desse modo, fica o CRA-RJ com 
a possibilidade de migrar para outro sistema caso seja necessário ou de 
interesse da administração ao longo do próximo ano de contrato.  

2.14.6 O Vice-presidente de Administração e Finanças do CRA-RJ, Cons. Miguel 
Marun, parabenizou o Superintendente Geral do CRA-RJ e o Chefe da 
Assessoria Jurídica do CRA-RJ (ASJUR), pela dedicação e comportamento 
profissional que investiram no caso relatado pelo Presidente do CRA-RJ, para 
que se chegasse a um ótimo resultado na negociação e contratação com a 
Fattoria Web. O Vice-presidente de Administração e Finanças do CRA-RJ 
apresentou alguns números que representam o esforço da redução de 
despesas nesse primeiro trimestre do ano. O Presidente do CRA-RJ disse que 
outras economias serão obtidas, inclusive com reestruturação da estrutura do 
CRA-RJ, visando a redução de cargos de chefias e melhorias nas comunicações 
e no processo decisório. 

2.14.7 O Vice-presidente de Planejamento e Desenvolvimento Institucional do CRA-
RJ indicou o Conselheiro Paulo Roberto Hollanda para compor o Grupo de 
Trabalho de Negociação Sindical. Aprovado por unanimidade pelo Plenário do 
CRA-RJ. O Presidente disse que esse grupo de trabalho analisará propostas de 
negociação com o Sinsafispro-RJ. 

2.14.8 O Conselheiro Federal Jorge Humberto Moreira Sampaio parabenizou o 
Presidente, por ter sido muito eficiente na condução do processo, e a equipe 
do CRA-RJ pela forma com que foi conduzido o processo de negociação e de 
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prorrogação do contrato com a empresa Fattoria Web. Disse ainda que os 
movimentos corporativos, de disputa por mercado de trabalho, exigem o 
acompanhamento do Projeto de Lei que propõe extinguir o registro 
secundário, e da Medida Provisória da Reforma Administrativa que prevê a 
permissão de extinção de quaisquer autarquias por parte do Presidente da 
República. 

2.14.9 O Conselheiro Paulo Roberto Hollanda disse que as apresentações das 
Comissões Especiais do CRA-RJ tiveram um tempo muito exíguo para exporem 
os seus planos de trabalho, sugerindo ao final que as comissões possam ter 
mais tempo, perante o Plenário do CRA-RJ, em próximas oportunidades. O 
Presidente do CRA-RJ disse que as Comissões Especiais têm liberdade para 
complementarem as suas apresentações em reuniões que podem ser 
marcadas em horários diversos da Plenária ou mesmo para discorrerem nas 
mídias do CRA-RJ. O Conselheiro Paulo Roberto Hollanda parabenizou o 
Presidente e a equipe do CRA-RJ pela negociação encetada com a Fattoria 
Web.  

 
 
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                                     Adm. Leocir Dal Pai 
                   VP de Administração e Finanças                                  Presidente  

                 CRA-RJ nº 20-23405                                                       CRA-RJ nº 20-28403   


