CRA/RJ
ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA DO CRA-RJ nº 03/2021
Data: 02 de março de 2021
Horário: 15h30min às 17h
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
Convidados:
Marinei de Souza Soares – Secretaria da Presidência
Adm. Leonardo Ribeiro Fuerth – Superintendente Geral do CRA-RJ
Adv. Marcelo Oliveira de Almeida – Chefe da Assessoria Jurídica
Assuntos em Discussão:
1. Abertura:
O Presidente do CRA-RJ externou seus mais sinceros pêsames pelo passamento do Adm.
Samuel Mello, Conselheiro Federal pelo CRA-MA, vitimado pelo Covid-19; profissional do mais
alto nível com o qual teve a oportunidade de conviver em diversas instâncias no meio
acadêmico especialmente.
2.

Aprovação Ata da Direx 02/2021:
Aprovada, por unanimidade, a ata da 2ª reunião da Diretoria do CRA-RJ, ocorrida em
18/02/2021.

3. Licença da Conselheira Elizabeth Bastos
O Presidente do CRA-RJ recebeu da Conselheira Elizabeth da Costa Bastos, em 26/02/2021, um
e-mail em que ela solicita “afastamento imediato de todas as funções exercidas no CRA-RJ”,
incluindo a renúncia da Vice-presidência de Registro Profissional, e que a mencionada licença
será pelo período de um ano, “em decorrência de exigências de ordem profissional”. A
Conselheira Renata Vasconcellos, Vice-presidente de Fiscalização Profissional do CRA-RJ,
assumirá a supervisão da representação do CRA-RJ junto à Ouvidoria no CRA-RJ. Esses mesmos
assuntos serão apresentados ao Plenário do CRA-RJ, em sessão agendada para 09/03/2021.
4. Atualização do Regimento do CRA-RJ:
O Presidente do CRA-RJ informou que foram enviadas ao CFA, a pedido deste, e ad referendum
do Plenário do CRA-RJ, novas mudanças na proposta de atualização do Regimento do CRA-RJ.
Tais mudanças visão a atender a (em razão da) necessidade (que) do CFA em (tem de) buscar
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padronizar os regimentos de todos os Conselhos que integram o sistema; bem como o novo texto
considera ainda a exclusão de dispositivos que já são regulamentadas por leis ou por outras
resoluções específicas do CFA, com a finalidade (a fim) de tornar o Regimento de mais fácil
compreensão por todos que tiverem acesso a ele. A alteração no Regimento do CRA-RJ deverá
ser aprovada nesta semana, em Brasília, quando estará reunido o Plenário do CFA.
5. PDV e dispensas comissionados em 28/02/2021:
O Presidente do CRA-RJ informou que cinco funcionários do CRA-RJ, ocupantes de cargos
comissionados, foram (serão) dispensados a partir do dia 1º de março de 2021; além de sete
funcionários que aderiram ao PDV. O Presidente agradeceu a todos esses colaboradores, pelos
serviços prestados ao longo dos anos, frisando que não foram dispensadas por desempenho ou
comportamento inadequados, mas sim pela necessidade imperiosa de reequilíbrio econômicofinanceiro da entidade; procurando dessa forma fazer com que o peso do custeio de pessoal,
sobre a receita líquida da entidade, reduza de cerca de 66% para em torno de 55% neste
momento, esperando reduzir ainda mais esse indicador, para os níveis que são parametrizados
pela Lei de Responsabilidade Fiscal, embora os Conselhos não tenham a obrigação de perseguilo mas que é desejável para a sustentabilidade e desenvoltura do CRA-RJ. Disse ainda que
havendo disponibilidade de novos recursos orçamentários-financeiros, ao longo de sua gestão,
serão esses revertidos para a oferta de serviços aos registrados no CRA-RJ, como por exemplo a
criação de espaço de coworking na sede do CRA-RJ, talvez em parceria com o CRC-RJ que poderá
oferecer o mesmo na sua sede do Centro do Rio.
6. Portaria que dispõe sobre a extinção do contrato de trabalho nos casos de aposentadoria
pelo Regime Geral da Providência Social, e dá outras providências.
O Presidente do CRA-RJ informou que solicitou à Assessoria Jurídica do CRA-RJ um estudo acerca
da possível extinção de contratos de trabalho quando os empregados do CRA-RJ alcançarem as
suas aposentadorias pelo Regime Geral da Providência Social. Com a palavra, o Chefe da
Assessoria Jurídica do CRA-RJ, Adv. Marcelo Almeida, apresentou uma minuta de Portaria na
forma solicitada pelo Presidente do CRA-RJ e que simplesmente repisa algumas determinações
já constantes na legislação atual, em especial na Emenda Constitucional nº 103, de 13 de
novembro de 2019, que incluiu o §14 no art. 37, estabelecendo a aposentadoria concedida com
a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive
do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido
tempo de contribuição, assim como que os empregados públicos, observado o cumprimento do
tempo mínimo de contribuição, ao atingirem a idade de 75 anos, serão compulsoriamente
aposentados. Aprovada, por maioria, pela Diretoria do CRA-RJ, a edição dessa Portaria; com voto
contrário do Cons. Miguel Marum que questionou a aplicabilidade dessa medida em casos
específicos no quadro funcional do CRA-RJ e que deverão ser analisados à parte.
7. Sugestões para o Regulamento Eleitoral do CFA/CRAs:
Acusado o recebimento de sugestões do Conselheiro Carlos Roberto Fernandes Araujo,
Presidente da CPE do CRA-RJ em 2020, para o aprimoramento do Regulamento Eleitoral do
CFA/CRAs, conforme demanda do CFA aos CRAs, com prazo de envio dessas sugestões até o dia
05/03/2021. As sugestões serão apresentadas ao Plenário do CRA-RJ, em sessão virtual
agendada para 23/02/2021.
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8. Resposta ao Ofício Circular nº 4/2021/CFA (Registro e Fiscalização):
Aprovado, por unanimidade, o texto de ofício a ser enviado ao CFA, contendo um rol de
sugestões para a alavancagem de ações das áreas de Registro e de Fiscalização nos CRAs. Tal
ação de benchmarking é promovida pelo CFA, conforme solicitação contida no Ofício Circular nº
4/2021/CFA.
9. Revogação da RN CRA-RJ nº 331/2020 (instituiu gabinete de crise em 2020):
Com a palavra, o Superintendente Geral do CRA-RJ, Adm. Leonardo Fuerth, indagou se a
Diretoria 2021-2022 do CRA-RJ gostaria de reformular a Resolução Normativa CRA-RJ nº 331 que
institui o gabinete de crise e determina medidas de prevenção ante a pandemia do coronavírus.
Decidido, por unanimidade, que neste momento não há necessidade de quaisquer revisões
nessa normativa.
10. Sistema AdmEmpregos:
O Cons. Miguel Marum, Vice-presidente de Administração e Finanças do CRA-RJ, sugeriu a
criação de um grupo de trabalho que será supervisionado por ele e que contará ainda com a
colaboração do Cons. Waldir Irineu, da Adm. Marta Almeida (COINTER), do Adm. Raphael
Monteiro (ASRAC) e da Adm. Ana Cristina Cesar Santos (RPJ) que cuidarão da gestão do ADM
Empregos e de outros projetos que visam a ampliação de oportunidades de emprego e de
estágios na área de Administração. Aprovado por unanimidade.
11. Grupo de Trabalho de Responsabilidade Técnica:
O Cons. Miguel Marum propôs a criação de um grupo de trabalho para fiscalização dos
Responsáveis Técnicos, por ele coordenado, e contanto ainda com o Adm. Paulo Cesar Carvalho
Coelho (COFIS), Adv. Marcelo Almeida (ASJUR), RP Tania Maurity e Conselheiro Federal Jorge
Humberto Moreira Sampaio. Aprovado por unanimidade.
12. Relato da Reunião on-line do Forum ALERJ, em 23/02/2021:
O Conselheiro Francisco Carlos Santos de Jesus, Vice-presidente de Planejamento e
Desenvolvimento Institucional do CRA-RJ, disse que o evento promovido pelo Fórum de
Desenvolvimento Econômico da Alerj, foi muito produtivo, com presença de representantes da
Firjan, Fetranspor, AGRio, ANP, Associação de Cooperativas, dentre outros; percebendo ainda
o Conselheiro Francisco de Jesus que há diversas oportunidades de participação de membros
do CRA-RJ, em instâncias institucionais, inclusive com possibilidade de abertura de espaços
para os representantes do CRA-RJ no interior do RJ.
13. Relato das reuniões com as Comissões Especiais:
O Conselheiro Francisco Carlos Santos de Jesus, Vice-presidente de Planejamento e
Desenvolvimento Institucional do CRA-RJ, informou que as Portarias que atualizam os
mandatos dos membros das Comissões Especiais temáticas do CRA-RJ, serão assinadas pelo
Presidente do CRA-RJ nos próximos dias, para que a partir de então todos os coordenadores
dessas comissões possam apresentar, nas próximas sessões plenárias do CRA-RJ, os respectivos
Planos de Trabalho de 2021-2022.
14. Reestruturação funcional do CRA-RJ:
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O Presidente do CRA-RJ informou da contínua a necessidade de análise dos ocupantes dos
cargos comissionados do CRA-RJ, procurando-se reduzir custos e atender aos dispositivos
legais; e que isso implicará no reenquadramento, unificação ou extinção de cargos, tornado a
estrutura do Conselho mais enxuta e otimizada. Indagado, o Superintendente Geral do CRARJ, informou que tarefas relacionadas às ações da UCAdm e do Clube de Serviços, estão sendo
assumidas respectivamente pelas funcionárias Bibl. Julia Tito e Adm. Norma Godoy.
15. O Conselheiro Agamêmnom Rocha Souza, Vice-presidente de Educação, Ensino e Pesquisa
do CRA-RJ, disse que na data de ontem participou de uma ótima reunião com os
Representantes do CRA-RJ no Interior do RJ. Por conta da ação multiplicadora do Adm.
Raphael Monteiro (ASRAC), em contatos com comissões especiais e IES, o Conselheiro
Agamêmnom Rocha propôs o deslocamento da alocação do Assessor de Relações
Acadêmicas, da Vice-presidência de Educação, Ensino e Pesquisa do CRA-RJ, para a
Coordenação do Interior do RJ, no organograma da entidade. O Conselheiro Francisco Carlos
Santos de Jesus, Vice-presidente de Planejamento e Desenvolvimento Institucional do CRARJ, informou que a ASRAC terá como missão prioritária as palestras em IES da capital
fluminense, e que os Conselheiros do CRA-RJ terão prioridade nos eventos em IES
preferencialmente, não havendo necessidade, neste momento, da alteração proposta no
organograma.
16. O Conselheiro Francisco Carlos Santos de Jesus, Vice-presidente de Planejamento e
Desenvolvimento Institucional do CRA-RJ, disse que realizará a partir de agora um maior
acompanhamento das agendas de reuniões e de eventos do Comitê de Interiorização do CRARJ.
17. A Conselheira Renata Vasconcellos, Vice-presidente de Fiscalização Profissional do CRA-RJ,
informou que foi convidada para uma palestra na Faculdade Souza Marques. O Presidente
solicitou o link para também participar se for possível. O Presidente solicitou que os convites
de IES sejam dirigidos ao Presidente do CRA-RJ que designará o representante do CRA-RJ em
cada qual. Já os Representantes do Interior devem apresentar relato das palestras para as
quais forem convidados a participar, valendo-se de uma palestra modelo como apoio.
18. O Conselheiro Francisco Carlos Santos de Jesus, Vice-presidente de Planejamento e
Desenvolvimento Institucional do CRA-RJ, informou que está conferindo as designações de
membros para cada Grupo de Trabalho já aprovado nesta gestão, de modo que possam ser
assinadas e publicadas as respectivas Portarias do CRA-RJ.
19. Aprovado por unanimidade o Plano de Trabalho do CRA-RJ para o biênio 2021-2022; devendo
o mesmo ser divulgado a todos os colaboradores internos e aos membros de comissões
especiais, publicado no Portal Transparência do CRA-RJ e enviado ao CFA.
20. O Presidente do CRA-RJ informou que o pregão para a possível contratação de um novo
Sistema Integrado de Gestão acontecerá no próximo dia 9 de março e que eventuais
impugnações ao edital poderão ser apresentadas até o dia 6 de março.
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21. 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. Miguel Luiz Marun Pinto
Vice-Presidente de Administração e Finanças
CRA-RJ nº 20-23405

