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ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA DO CRA-RJ nº 06/2021 

 
Data: 27 de abril de 2021 
Horário: 9h às 11h 
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 – Diretora de Fiscalização 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 

   Jornalista Erika dos Anjos 
 
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. Apresentada a justificativa a ausência do Cons. Waldir 
Irineu Junior. 
 

2. Aprovação Ata da Direx 05/2021: 
Aprovada, por unanimidade, a ata da 5ª reunião da Diretoria do CRA-RJ, ocorrida em 
13/04/2021. 

 
3. Retorno ao trabalho presencial na sede: 

O Superintendente Geral do CRA-RJ, Adm. Leonardo Ribeiro Fuerth, seguindo orientações da 
Diretoria do CRA-RJ, apresentou a 2ª versão do plano de retomada gradual das atividades 
presenciais na sede do CRA-RJ, com escalas de pessoal de baixo-risco em setores que atendem 
ao público e em setores de apoio às operações básicas, prevendo-se todos os protocolos e 
cuidados indicados pelas autoridades sanitárias e pelas boas práticas usualmente adotadas para 
a prevenção de contágio ao Covid19. Hoje o CRA-RJ mantém pequeno plantão na Central de 
Atendimento. Uma vez aprovado o plano, complementou o Superintendente, a 1ª fase que 
consiste na limpeza das áreas poderá acontecer a partir de 03 de maio, seguida da eventual 
instalação de equipamentos de informática caso os funcionários convocados estejam 
trabalhando em suas residências com as estações de trabalho do CRA-RJ, e informação ao RH 
para análise de pagamentos de vale-transporte, auxílio-creche e suspensão do auxílio 
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teletrabalho. O Presidente do CRA-RJ, Cons. Leocir Dal Pai, pediu que sejam identificados os 
servidores que não estão atuando plenamente em regime de home office, para que esses tenham 
prioridade na escala do trabalho presencial caso não pertençam a grupos de risco de contágio. 
Informou ainda o Presidente que deseja a realização de uma sessão plenária híbrida no dia 18 de 
maio. O Diretor de Administração e Finanças do CRA-RJ, Cons. Adm. Miguel Luiz Marun Pinto, 
pediu que a decisão de retomada do trabalho presencial parcial, seja transferida para a próxima 
reunião de Diretoria, em 11 de maio, já que a curva de contaminação do coronavírus ainda está 
alta. O Presidente do CRA-RJ solicitou que a presente proposta seja apresentada em sessão 
plenária no dia 4 de maio, planejando-se o retorno gradual dos setores a partir do dia 10 de maio, 
com em torno de pelo menos 25% da força de trabalho, iniciando-se o trabalho de higienização 
mais intensiva da sede a partir de 3 de maio. Após deliberação, aprovado por unanimidade pela 
Diretoria do CRA-RJ o plantão ampliado a partir de 10 de maio. O Presidente do CRA-RJ disse que 
o trabalho híbrido é uma tendência que deve ser implantada no CRA-RJ.  

 
4. Revista AdministrAção e RAD: 

O Presidente do CRA-RJ apresentou as novas programações visuais da RAD (Revista 
Administração em Debate) e da Revista AdministrAção, ambas pertencentes ao CRA-RJ, 
parabenizando a equipe da Comunicação do CRA-RJ pelo belo trabalho desenvolvido. A jornalista 
Erika dos Anjos disse que a RAD conta com nove edições publicadas desde a sua criação pelo 
CRA-RJ, sendo que a última foi publicada em 2018; que a maior dificuldade tem sido a captação 
de artigos científicos com a qualidade desejada; que a parte técnica desse novo design das 
revistas foi desenvolvida pelo Assessor Marcelo Vidal. O Presidente do CRA-RJ disse que muitos 
autores desejam publicar seus artigos inéditos em revistas que tenham o Qualis, sendo 
necessária a definição de escopo e critérios que tornem a RAD atrativa. A Diretoria do CRA-RJ 
aplaudiu os projetos apresentados pela jornalista Erika dos Anjos. O Presidente do CRA-RJ pediu 
ao Diretor de Educação, Ensino e Pesquisa do CRA-RJ, Cons. Agamêmnom Rocha Souza, que 
reúna o Conselho Editorial do CRA-RJ para o planejamento da edição de dois exemplares de cada 
uma dessas revistas, a serem publicadas de modo virtual, com possibilidade ainda de impressão 
de pequena tiragem em parceria com a Uerj. Após deliberações, foi aprovada por unanimidade 
pela Diretoria do CRA-RJ as novas diagramações da RAD e da Revista AdministrAção. 
 

5. Prêmio Belmiro Siqueira 2021: 
O Presidente do CRA-RJ solicitou que o Prêmio Belmiro Siqueira 2021, com inscrições até 
31/08/2021, seja analisado pelo Comitê do CRA-RJ a ser criado na próxima sessão plenária, para 
remessa ao CFA dos trabalhos que venham ser recepcionados e selecionados por cada Regional. 
Aprovado por unanimidade pela Diretoria do CRA-RJ.  

 
6. Portarias CRA-RJ atualizadas: 

Aprovada por unanimidade, pela Diretoria do CRA-RJ, a inclusão do nome do Diretor Waldir 
Irineu Junior, em substituição à Conselheira licenciada Elizabeth Bastos, na Comissão de Revisão 
e Instrução Processual do CRA-RJ, além da inclusão da Adm. Ana Cristina Cezar dos Santos, Chefe 
do Setor de Registro de PJ do CRA-RJ na mesma comissão.  
Aprovada por unanimidade, pela Diretoria do CRA-RJ, a inclusão do nome da Conselheira 
Tecnóloga Patrícia de Arvellos, no lugar da Conselheira licenciada Elizabeth Bastos, para compor 
a Comissão de Honraria do CRA-RJ. 
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7. Webinar CFA: 
O Presidente do CRA-RJ solicitou que os Diretores apresentem sugestões, até o dia 18 de maio, 
para os temas sugeridos em webinar em que será entrevistado pela área de Comunicação do 
CFA.  

 
8. Ações na Fiscalização Profissional: 

A Conselheira Adm. Renata Motta Vasconcellos, Diretora de Fiscalização Profissional do CRA-RJ, 
informou que está revendo processos de trabalhos, atribuições e ações que devem ser 
priorizadas no Setor de Fiscalização, objetivando o alcance de maior eficiência para o CRA-RJ. 
Externou o seu agradecimento ao Conselheiro Waldir Irineu, Diretor de Registro Profissional do 
CRA-RJ, pela parceria para que Registro e Fiscalização atuem em conjunto para a obtenção de 
melhores resultados. O Vice-presidente do CRA-RJ, Cons. Francisco Carlos Santos de Jesus, disse 
que está apoiando ambas Diretorias, para que sejam alavancadas as operações nas atividades 
fins da instituição. O Presidente do CRA-RJ parabenizou pela disposição de todos os envolvidos 
e pediu empenho constante nas ações de registro, fiscalização e cobrança do CRA-RJ. 

 
9. Clube de Serviços: 

O Diretor de Administração e Finanças do CRA-RJ, Cons. Adm. Miguel Marun, pediu ao 
Superintendente Geral do CRA-RJ, Adm. Leonardo Fuerth, que apresentasse o resultado da 
reunião virtual promovida pelo CFA, da qual participou, em que foi discutida a plataforma do 
Clube de Serviços em construção pelo CFA. Com a palavra, o Superintendente relatou que da 
reunião participaram o Conselheiro Federal Gilmar Camargo de Almeida (CRA-MG), o 
Conselheiro Samuel Albernaz (Presidente do CRA-GO), e cerca de 20 gerentes de diversos CRAs; 
que foi criada pelo CFA uma plataforma virtual para que todos os CRAs possam nela divulgar os 
seus convênios (2000 a 2500 hoje mapeados no Brasil), estando aberta a etapa para essas 
migrações; que o modelo a ser adotado será do autogerenciamento pelo anunciante (como 
praticado pelo CRA-RJ), com a moderação interna no CFA. Haverá tratamentos regionais de 
modo que o localizador do celular identifique os serviços disponíveis em dado estado. Haverá 
cruzamento com o cadastro nacional, inclusive para que o conveniado possa checar se o 
interessado é ou não registrado no CRA; com informação para a área de fiscalização quando não 
for, para aumentar a captação de registros. Alguns CRAs (MG, BA e SC) estão realizando revisão 
dos seus conveniados para a fase de migração para a plataforma do CFA. O CRA-MG tentou o 
recredenciamento por edital, diminuiu em 2/3 a quantidade de conveniados; abandonou a ideia 
e retornou com o portfólio anterior com 100% dos conveniados. O CRA-ES extinguirá o seu clube 
e oferecerá apenas a Plataforma do CFA, deixando de investir esforço nesses convênios 
regionais, deixando como exceção o Plano de Saúde Unimed Centro. O CFA indagou durante a 
reunião a respeito dos planos de saúde que são mais utilizados pelos CRAs: Unimed, Qualicorp e 
Prevent Senior são os mais demandados no Brasil. O CFA acredita que o importante é manter a 
diversidade de ofertas. Foi enviada a todos os CRAs um arquivo em Excel (planilha) para ser 
preenchida com os parceiros dos CRAs e enviada ao CFA. Página de navegação do Clube de 
Vantagens https://admclubedevantagens.com.br/ . Durante a reunião foi informado que o 
CRAPREV (Petros) comunicou que não aceitará mais adesões ao plano de previdência 
privado. Chegou a haver 10 CRAs que mantinham esse convênio com a Petros; o CRA-RJ nunca 
aderiu. O CFA tentará identificar novas parcerias para oferta de previdência complementar aos 
registrados. O Vice-presidente do CRA-RJ disse que não espera resultados muito satisfatórios 
dessa plataforma a ser gerenciada pelo CFA, em razão de outras tentativas não exitosas. Após 

https://admclubedevantagens.com.br/
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deliberações, a Diretoria do CRA-RJ decidiu, por unanimidade, que o CRA-RJ manterá o seu Clube 
de Serviços e que participará também da Plataforma Virtual do CFA. O Presidente do CRA-RJ 
pediu um olhar, do Clube de Serviços do CRA-RJ, para o interior do Estado do RJ. Com a palavra, 
o Chefe da Assessoria Jurídica do CRA-RJ, Adv. Marcelo Almeida, disse que os critérios de adesão 
de parceiros, estipulados em convênios pelo CRA-RJ, estão muito bem definidos, com foco na 
distinção e entrega de vantagens e benefícios aos registrados no CRA-RJ. 

 
10. Franquia da palavra: 

O Presidente do CRA-RJ disse que concederá uma entrevista à Revista Época, no dia de amanhã 
sobre o tema ESG. 

   O Superintendente informou que realizará uma vistoria na sede do CRA-RJ no dia de hoje. 
            

11. 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 


