CRA/RJ
ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA DO CRA-RJ nº 01/2021
Data: 28 de janeiro de 2021
Horário: 09h às 11h
Local: Plataforma Google Meet
PRESENTES:
Conselheiros
Adm. Leocir Dal Pai – Presidente do CRA-RJ
Adm. Miguel Luiz Marun Pinto – VP de Administração e Finanças
Adm. Francisco Carlos Santos de Jesus – VP de Planejamento e Desenvolvimento Institucional
Adm. Agamêmnom Rocha Souza – VP de Educação, Estudos e Pesquisas
Adm. Renata Motta Vasconcellos – VP de Fiscalização Profissional
Ausência Justificada:
Adm. Elizabeth Bastos – VP Registro Profissional (licenciada)
Convidados:
Marinei de Souza Soares – Secretaria da Presidência
Adm. Leonardo Ribeiro Fuerth – Superintendente Geral do CRA-RJ
Tecnóloga Berenice Lima – Assessora de Relações Especiais
Adv. Marcelo Oliveira de Almeida – Chefe da Assessoria Jurídica
Assuntos em Discussão:
1. Abertura:
O Presidente do CRA-RJ abriu a reunião agradecendo a presença de todos os presentes; e
informando que a partir desta reunião deliberativa haverá o pagamento de jeton aos Vicepresidentes presentes, tendo em vista a aprovação pelo Plenário do CRA-RJ da RN CRA-RJ nº
349, que fixa os valores de diárias regionais e jetons, em 26/01/2021.
2.

Confirmação, de indicação ao Plenário, da composição da Comissão Permanente Licitação –
CPL do CRA-RJ:
Decidido, por unanimidade, que serão indicados ao Egrégio Plenário do CRA-RJ os seguintes
membros para a composição da Comissão Permanente Licitação – CPL do CRA-RJ para o biênio
2021-2022: Conselheira Adm. Renata Motta Vasconcellos – Presidente; Adm. Roberta Cristina
Sá Martins e Adm. Marcelo Dias de Souza Lins.

3.

Recondução ou reconfiguração das Comissões Especiais do CRA-RJ:
Decidido que o Vice-presidente de Planejamento e Desenvolvimento Institucional do CRA-RJ,
Cons. Francisco Carlos Santos de Jesus, agendará uma reunião com a Coordenadora do Comitê
de Acompanhamento e Orientação das Comissões Especiais do CRA-RJ, a Cons. Maria de
Fátima, com o objetivo de planejar a apresentação das novas composições e os planos de
trabalho das diversas Comissões Especiais do CRA-RJ, que deverão ser homologadas pelo
Plenário do CRA-RJ até a sessão plenária agendada para o dia 23/02/2021.
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4. Recondução ou novas indicações para as câmaras do Fórum da Alerj:
Decidido que o Vice-presidente de Planejamento e Desenvolvimento Institucional do CRA-RJ,
Cons. Francisco Carlos Santos de Jesus, realizará contato com os atuais representantes do CRARJ que atuam nas câmaras setoriais em que se desdobra o Fórum Permanente de
Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro, para saber se desejam ser
reconduzidos. No caso de eventuais pedidos de exclusão, serão indicados novos profissionais
em substituição, para representarem o CRA-RJ.
5.

Contribuições ao Plano de Trabalho do CRA-RJ 2021-2022:
O Vice-presidente de Planejamento e Desenvolvimento Institucional do CRA-RJ, Cons. Francisco
Carlos Santos de Jesus, informou que está em construção o Plano de Trabalho do CRA-RJ para
o biênio 2021-2022 e que essas propostas serão apresentadas ao Presidente, à Diretoria
Executiva ao Plenário do CRA-RJ, este para aprovação final.

6.

Criação de Grupos de Trabalho:
Aprovado, por unanimidade, que serão propostas as criações dos seguintes grupos de trabalho,
ao Plenário do CRA-RJ que ainda poderá sugerir novos membros:
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. Sob a coordenação do Cons.
Miguel Marun, VP de Administração e Finanças, e que contará ainda com a colaboração dos
integrantes do Comitê de Interiorização do 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. Sob a coordenação do Cons. Renata Vasconcellos, VP de Fiscalização Profissional, e
que contará ainda com a colaboração da Bibliotecária Julia Tito, da jornalista Katia Biaia, do
jornalista Tiberius Drumond e da Adm. Norma Godoy.
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 NM, com o fito de
atrair novos registrados; bem como estabelecimento de convênios com entes públicos para
ampliação dos registros de PJ e PF. Sob a coordenação da Cons. Elizabeth Bastos, VP Registro
Profissional, e que contará ainda com a colaboração da Cons. Renata Vasconcellos, do Cons.
Agamêmnom Rocha, do Cons. Francisco de Jesus, do Cons. Reinaldo Faissal, do Adm. Raphael
Monteiro e da Tecnª Ana Maria Martins.
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.
Sob a coordenação da Cons. Mara Biasi, e que contará ainda com a colaboração da Marinei
Soares, da jornalista Katia Biaia, da Juliana Sarinho, do Cássio Barreto e do Lúcio Tito.
Grupo de Trabalho Interno de Negociação Sindical (GTN) - 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. Sob a
coordenação do Cons. Miguel Marun, VP de Administração e Finanças, e que contará ainda com
a colaboração de outros Conselheiros e funcionários do CRA-RJ a serem definidos.
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7.

Agendamentos de reuniões setoriais:
O Presidente do CRA-RJ solicitou que todos os Vice-presidentes agendem reuniões com os
membros das respectivas Câmaras do CRA-RJ que presidem, com o objetivo de produzirem
relatórios desses encontros que deverá acontecer até o dia 15/02/2021. Na plenária do dia 23
de fevereiro cada Vice-Presidente deverá apresentar, em até 05 minutos, como foi a reunião.

8.

PRODER 2021:
O Presidente do CRA-RJ informou que recebeu ofício circular do CFA aos CRAs, onde é
informado que os recursos do PRODER 2021 serão destinados para os 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. Diante da possibilidade de não ser possível a prorrogação do contrato que o
CRA-RJ mantém com a Fattoria Web, atual provedora do SIFA, já que essa empresa foi punida
pelo CFA, o Presidente do CRA-RJ informou que estará em Brasília nos dias 04 e 05/02/2021
para participar do Fórum dos Presidentes dos CRAs e que na oportunidade procurará conhecer
os termos dessa ARP do CRA-DF e das chances de o CRA-RJ aderir a ela. Ao mesmo tempo, foi
decidida a constituição de um comitê de negociação com a Fattoria Web, composta pelo Vicepresidente de Planejamento e Desenvolvimento Institucional do CRA-RJ, Cons. Francisco Carlos
Santos de Jesus; pelo Superintendente Geral do CRA-RJ, Adm. Leonardo Fuerth; pela Assessora
da Presidência, Tecnª Berenice Lima; e pelo Assessor Jurídico, Adv. Marcelo Almeida.

9.

Fórum de Presidentes dos CRAs:
O Presidente do CRA-RJ apresentou os assuntos pautados para o Fórum de Presidentes dos
CRAs, que acontece em Brasília nos dias 04 e 05/02/2021.

10. Pauta da sessão plenária do CRA-RJ em 02/02/2021:
O Presidente do CRA-RJ solicitou que sejam pautados os seguintes assuntos para a sessão
plenária do CRA-RJ em 02/02/2021: Posse da Conselheira Elizabeth Bastos como Vicepresidente de Registro Profissional do CRA-RJ; proposta de criação dos Grupos de Trabalho
debatidos nesta reunião; constituição da CPL do CRA-RJ; e assuntos pautados para o Fórum de
Presidentes dos CRAs, em 04 e 05/02/2021.
11. Agendamento da próxima reunião:
Decidido que a próxima reunião da Diretoria do CRA-RJ será agendada tão logo surjam temas
ou desdobramentos que evidenciem a necessidade de convocação dos Vice-presidentes.
12. SEI:
O Presidente do CRA-RJ solicitou ao Superintendente Geral do CRA-RJ que adote as
providências para a adesão do CRA-RJ ao SEI, por intermédio do CFA, uma vez que todos os
demais CRAs já estão protocolando seus processos por meio desse sistema do governo federal.
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13. Organograma do CRA-RJ:
Aprovado por unanimidade o novo organograma do CRA-RJ (em anexo) que evidencia uma
relação mais fluída entre as Vice-presidências do CRA-RJ e os diversos assessores de que dispõe
a entidade.
14. Calendários pagamentos e feriados no CRA-RJ:
O Superintendente Geral do CRA-RJ apresentou o calendário de pagamentos de salários
mensais aos servidores do CRA-RJ, sempre no segundo dia útil do mês seguinte ao trabalhado,
como previsto no acordo coletivo de trabalho; e o calendário de plantões nos feriados locais,
regionais e nacionais; sendo ambos aprovados por unanimidade pela Diretoria do CRA-RJ.
15. Programação de cobranças 2021:
O Superintendente Geral do CRA-RJ apresentou o planejamento mensal de cobranças de
débitos dos profissionais e empresas registrados no CRA-RJ, elaborado pelo Coordenador de TI
do CRA-RJ, e a ser praticado ao longo de 2021; sendo o mesmo aprovado por unanimidade pela
Diretoria do CRA-RJ.
16. 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
Presidente do CRA-RJ
CRA-RJ nº 20-28403

Adm.Francisco Carlos Santos de Jesus
Vice-Presidente de Planejamento e DI do CRA-RJ
CRA-RJ nº 20-15335

