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ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA DO CRA-RJ nº 02/2021 
 
Data: 18 de fevereiro de 2021 
Horário: 16h30 às 18h 
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 
Adm. Elizabeth Bastos – VP Registro Profissional  
 
Convidados: 
Marinei de Souza Soares – Secretaria da Presidência 
Adm. Leonardo Ribeiro Fuerth – Superintendente Geral do CRA-RJ 
Adm. Roberta Martins – Chefe do Setor de Licitações e Secretaria Geral 
Tecnóloga Berenice Lima – Assessora de Relações Especiais 
Adv. Marcelo Oliveira de Almeida – Chefe da Assessoria Jurídica 
 
 
Assuntos em Discussão: 
 

1. Aprovação ata da Direx 01/2021. 
Aprovada, por unanimidade, a Ata da reunião 01/2021 da Diretoria do CRA-RJ, realizada em 
28/01/2021. 

 
2. Resultados do 1º Forum de Presidentes dos CRAs: 

O Conselheiro Leocir Dal Pai fez um breve relato dos acontecimentos mais significativos que 
ocorreram no 1º Forum de Presidentes dos CRAs, realizado em Brasília no dias 04 e 
05/02/2021; informou que a reunião foi muito proveitosa, na medida em que houve uma 
intensa troca de informações entre os Presidentes do CRA-RJ, sobretudo acerca de medidas 
que todos vêm adotando para enfrentar a crise financeira que se abateu sobre as entidades 
em razão da pandemia, especialmente com a necessidade de redução de despesas em geral, 
mas sobretudo no custeio de pessoal. Disse que que as apresentações ocorridas no 1º Fórum 
de Presidentes do CFA/CRAs, estão disponíveis no google drive em pasta denominada "Fórum 
dos Presidentes" e   podem ser acessadas por meio do 
link:  https://drive.google.com/drive/folders/1Z4rASvM12uwNKH0pQtX9vvPtklA7wlL-
?usp=sharing  
 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1Z4rASvM12uwNKH0pQtX9vvPtklA7wlL-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Z4rASvM12uwNKH0pQtX9vvPtklA7wlL-?usp=sharing
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3. Resposta ao Ofício Circular nº 4/2021/CFA – ações de fiscalização, registro e cobrança 
praticadas pelos CRAs: 
Enviada a todos os vice-presidentes do CRA-RJ a minuta de resposta ao Ofício Circular nº 
4/2021/CFA sobre as ações de fiscalização, registro e cobrança praticadas no CRA-RJ durante 
a pandemia, aguardando-se por sugestões e autorização para envio ao CFA. 

 
4. ENAF presencial (BSB) e virtual (1º e 02/03): 

O Presidente do CRA-RJ informou que a Vice-presidente de Fiscalização Profissional do CRA-
RJ, Conselheira Renata Vasconcellos, e o Chefe do Setor de Fiscalização do CRA-RJ, Adm. 
Leonardo Marques, representarão o CRA-RJ no Encontro Nacional de Fiscais do Sistema 
CFA/CRAs, nos dias 01 e 02/03/2021. Os demais Conselheiros e colaboradores do CRA-RJ 
interessados no tema do evento, deverão participar de forma remota, pelo CFA Play. 
 

5. Atualização do Regulamento das Eleições do Sistema CFA/CRAs (sugestões até 05/3): 
O Presidente do CRA-RJ disse que solicitou ao Conselheiro Carlos Roberto Fernandes Araujo, 
Presidente da Comissão Permanente Eleitoral do CRA-RJ no pleito de 2020, que para que 
envie para esta Presidência, quaisquer sugestões para a atualização do Regulamento das 
Eleições do Sistema CFA/CRAs, conforme demanda do CFA, com prazo de remessa à Brasília 
até o dia 05/03/2021. Disse ainda que a Chefia da Assessoria Jurídica do CRA-RJ estará 
apoiando na preparação desse expediente que será ainda apresentado ao Plenário do CRA-RJ 
para conhecimento das recomendações do CRA-RJ ao CFA 

 
6. Minuta do Plano de Trabalho do CRA-RJ 2021-2022, com modelagem Canvas: 

O Conselheiro Francisco Carlos Santos de Jesus, Vice-presidente de Planejamento e 
Desenvolvimento Institucional do CRA-RJ, disse que reuniu um grupo, formado pelo 
Superintendente Geral do CRA-RJ, Adm. Leonardo Fuerth, pela Assessora Especial da 
Presidência do CRA-RJ, Tecnª Berenice Lima, e pela Adm. Roberta Martins, Chefe de Secretaria 
Geral e Pregoeira do CRA-RJ, para a elaboração de uma proposta de Plano de Trabalho do 
biênio 2021-2022. Com a palavra, a Tecnª Berenice Lima, apresentou de forma suscinta os 
macroprogramas em que se desdobra o Plano de Trabalho que tem como base conceitual o 
Modelo Canvas de Negócios, adaptado para Gestão Pública. O Presidente solicitou 
contribuições dos demais Vice-presidentes, até o dia 22/3/2021, ocasião em o Plano de 
Trabalho será submetido ao Plenário do CRA-RJ e publicado nos canais competentes. 
 

7. Comitê Interno de Governança Corporativa do CRA-RJ: 
Com a palavra, o Superintendente Geral do CRA-RJ, sugeriu à Diretoria do CRA-RJ que seja 
analisada possibilidade de se reiterar o Ofício nº 026/2018/PRES, de 09 de janeiro de 2018, 
acerca do Decreto nº 9203/2017, que dispõe sobre a política de governança da administração 
pública federal direta, autárquica e fundacional, incluindo as autarquias especiais. Em seu 
artigo 14, o referido Decreto estipulava que todos esses órgãos e entidades deverão, até 
23/04/2018, “constituir um Comitê Interno de Governança ou atribuir as competências 
correspondentes a colegiado já existente, por ato de seu dirigente máximo, com o objetivo de 
garantir que as boas práticas de governança se desenvolvam e sejam apropriadas pelas 
instituição de forma contínua e progressiva, nos termos recomendados pelo Comitê 



 
        CRA/RJ                                                      

Interministerial de Governança (CIG)”. Aprovada por unanimidade, pela Diretoria do CRA-RJ, 
a reiteração da consulta ao CFA. 
 

8. Contrato com os Correios (modalidades possíveis): 
Com a palavra, a Adm. Roberta Martins, apresentou três alternativas propostas de renovação 
do contrato com os Correios: a) Assinatura de um novo contrato pelo prazo de 60 (sessenta) 
meses, em substituição ao contrato atual, com a manutenção do mesmo número do contrato, 
cartões de postagem e percursos de malote, garantindo a normalidade da operação. 
Considerando a natureza pública dos Correios, a utilização de contrato com prazo de 60 
meses se tornou a prática padrão dos Correios, não havendo a necessidade de prorrogações 
anuais; b) Assinatura de um novo contrato pelo prazo de 12 (doze) meses, prorrogável por 
sucessivos e iguais períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, em substituição ao contrato 
atual. Nesta opção também é possível manter o número do contrato, dos cartões de 
postagem e dos percursos de malote; c) Assinatura de Termo Aditivo ao contrato atual 
prorrogando a vigência pelo prazo de até 12 (doze) meses, mas sem os benefícios da Política 
Comercial revisada. Aprovada por unanimidade, pela Diretoria do CRA-RJ, a opção “a”. 
 

9. Pregão para contratação de empresa para Sistema de Informação: 
O Presidente informou à Diretoria que o CRA-RJ está adotando de forma célere todas as 
providências legais para se efetivar um pregão eletrônico para a contratação de um Sistema 
Integrado de Gestão, vez que o atual fornecedor está impedido de prorrogar o atual contrato, 
por uma punição recebida do CFA. A Adm. Roberta Martins disse que pedidos de cotação de 
preços, aos possíveis players interessados em participar desse certame, foram enviados na 
data de ontem, e que o cronograma prevê a realização desse pregão em 09/03/2021.   
 

10.   Proposta de reconstrução da imagem do CRA-RJ – Wagner Siqueira: 
O Presidente do CRA-RJ disse que ele e o Vice-presidente de Administração e Finanças do 
CRA-RJ, Cons. Miguel Marum, estão analisando uma “proposta de reconstrução da imagem 
do CRA-RJ”, elaborada pelo Conselheiro Federal Wagner Siqueira. O Presidente entende que 
as sugestões institucionais relacionadas pelo Conselheiro Federal devem ser tratadas na 
medida em que puderem ser implementadas. A Vice-presidente de Registro Profissional, 
Cons. Elizabeth Bastos, disse que há boas sugestões na proposta assinada pelo Conselheiro 
Wagner Siqueira. O Presidente disse que pretende destacar alguns itens nas próximas 
reuniões que agendará com os vice-presidentes. 

 
11.   Redução do IPTU CRA-RJ / UCAdm (Rua Prof Gabizo 195): 

Com a palavra, o Chefe da Assessoria Jurídica do CRA-RJ, Adv. Marcelo Almeida, explicou 
que que é necessária a contratação de um especialista para a avaliação técnica visando a 
aferição do  correto valor venal do imóvel do CRA-RJ situado na Rua Prof Gabizo 195; 
destacando que a eventual redução junto ao fisco municipal, terá impacto direto sobre a 
TCL - taxa de coleta de lixo e limpeza urbana, e quando se conseguir a declaração da 
imunidade tributária, consequentemente o CRA-RJ pagará menos pela TCL. Aprovado por 
unanimidade, pela Diretoria do CRA-RJ, a contratação da consultoria para a elaboração do 
laudo de vistoria do imóvel. 
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12.  Constituição dos Grupos de Trabalho: 
Aprovados por unanimidade, pela Diretoria do CRA-RJ os seguintes grupos de trabalho que 
serão submetidos em próxima sessão plenária do CRA-RJ: 
Grupo de Trabalho Serviços (GTS) - Cons. Miguel Marun (coordenador), Cons. Francisco de 
Jesus, e os membros do Comitê de Interiorização do CRA-RJ. 
Grupo de Trabalho Eventos e Cultura (GTEC) - Cons. Renata Vasconcelos (coordenadora), 
Cons. Firmino Sousa Carneiro, Bibl. Julia Tito, Jorn. Katia Biaia, Jorn. Tiberius Drummond, 
Adm. Norma Godoy e RP Tania Maurity. 
Grupo de Trabalho Captação e Retenção (GTCR) - Cons. Elizabeth Bastos (coordenadora), 
Cons. Renata Vasconcellos, Cons. Francisco de Jesus, Cons. Reinaldo Faissal, Adm. Raphael 
Monteiro e Tecnª Ana Maria Martins. 
Grupo de Trabalho Memória (GTM) - Cons. Mara Biasi (coordenadora), Marinei Soares, 
Jorn. Katia Biaia, Bibl. Julia Tito, Cássio Barreto, Lúcio Augusto e RP Tania Maurity. 
Grupo de Trabalho Interno de Negociação Sindical (GTNS) - Coordenação – Cons. Miguel 
Marun (coordenador), Cons. Waldir Irineu, Cons. Patrícia Arvellos e Cons. Josué Silva. 

 
13. Cashback da anuidade de 2021 proposto pela Qualicorp: 

Com a palavra, o Superintendente Geral do CRA-RJ, apresentou a proposta recebida da 
Qualicorp que deseja promover uma campanha de reembolso da anuidade de 2021 para os 
profissionais que forem seus clientes em planos de saúde contratados. Ao aderir a um dos 
planos de saúde da parceria CRA-RJ – Qualicorp, mantendo o pagamento das 12 primeiras 
parcelas do plano em dia, o professional registrado no CRA-RJ receberá o reembolso de 50% 
da sua anuidade de 2021. E decorridos 6 meses, receberá os outros 50% de reembolso. 
Aprovado por unanimidade pela Diretoria do CRA-RJ. 
 

14. Reunião Geral on-line do Fórum da Alerj de Desenvolvimento do Rio (23/02): 
O Presidente do CRA-RJ informou que no próximo dia 23/02/2021 acontecerá uma reunião 
Geral on-line do Fórum da Alerj de Desenvolvimento do Rio; e que na ocasião ele próprio, o 
Conselheiro Francisco de Jesus representará o CRA-RJ. 

 
15. 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                                     Vice-Presidente Administração e Finanças 
CRA-RJ nº 20-28403                                        CRA-RJ nº 20-23405 
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