CRA/RJ
ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA DO CRA-RJ nº 07/2021
Data: 11 de maio de 2021
Horário: 11h às 13h
Local: Plataforma Google Meet
PRESENTES:
Conselheiros
Adm. Leocir Dal Pai – Presidente do CRA-RJ
Adm. Francisco Carlos Santos de Jesus – Vice-Presidente
Adm. Miguel Luiz Marun Pinto – Diretor de Administração e Finanças
Adm. Agamêmnom Rocha Souza – Diretor de Educação, Estudos e Pesquisas
Adm. Renata Motta Vasconcellos – Diretora de Fiscalização Profissional
Tecnólogo Waldir Irineu da Silva Junior – Diretor de Registro Profissional
Convidados:
Marinei de Souza Soares – Secretaria da Presidência
Adm. Leonardo Ribeiro Fuerth – Superintendente Geral
Adv. Marcelo Oliveira de Almeida – Chefe da Assessoria Jurídica
Assuntos em Discussão:
1. Abertura:
O Presidente do CRA-RJ, Cons. Adm. Leocir Dal Pai, saudou os presentes e deu por iniciada mais
esta reunião virtual da Diretoria do CRA-RJ.
2. Aprovação Ata da Direx 06/2021:
Aprovada, por unanimidade, a ata da 6ª reunião da Diretoria do CRA-RJ, ocorrida em
27/04/2021.
3. Acumulação VP + Diretoria de PDI:
O Presidente do CRA-RJ propôs que o Conselheiro Francisco Carlos Santos de Jesus acumule a
Vice-presidência com a Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional do CRA-RJ,
atualmente vaga. Após deliberação da Diretoria, a proposta foi aprovada por unanimidade,
devendo ser submetida à aprovação do Plenário do CRA-RJ na sessão virtual que acontece na
próxima semana.
4. Organogramas do CRA-RJ:
O Presidente do CRA-RJ apresentou proposta de reestruturação organizacional, extinguindo e
reordenando alguns setores e assessorias que compõem o atual organograma do CRA-RJ, com a
intenção de tornar os fluxos decisórios e comunicações mais eficientes na instituição.
Disse que considera necessária a organização de um concurso público para o CRA-RJ em 2022,
visando a constituição de um cadastro de reserva para eventual provimento de cargos em prol
da melhor operacionalidade da entidade.
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Aprovada por unanimidade, pela Diretoria do CRA-RJ, (1) a extinção dos Setores de Manutenção
e Conservação, Documentação, Tesouraria, Dívida Ativa e Cobrança, e da Coordenação de
Fiscalização; (2) a transformação, em gerências, das coordenações de Administração, Finanças,
Interiorização, Registro, e de Tecnologia da Informação; (3) a transformação do setor de
Fiscalização, em gerência; (4) a transformação dos cargos de chefes de Registro de Pessoa
Jurídica, e da Dívida Ativa e Cobrança, em encarregados; (5) a criação do cargo de encarregado
em Facilities; (6) a transformação do cargo de Assessor da Superintendência Geral, em gerência
de Eventos e Serviços; (7) a transformação do cargo de Assessor da Coordenação de
Administração, em encarregado de contratos; e (8) a extinção da Chefia da Biblioteca, e a sua
transformação em Assessoria da Universidade Corporativa do Administrador. Decidido ainda,
por unanimidade, pela Diretoria do CRA-RJ, que os Assistentes Técnicos de Transporte deverão
ficar sob a supervisão do encarregado de facilities do CRA-RJ; e que os chefes das assessorias de
Relações Acadêmicas e de RH passarão a ser subordinados à Superintendência Geral. Foi
também aprovado, por unanimidade, que o ocupante do cargo de manutenção e conservação
será dispensado levando-se em consideração a crise do COVID e por razões de conveniência,
oportunidade e economicidade frente à pandemia, dado que os contratos de manutenção e
conservação são realizados por empresas terceirizadas, assim como, a realização de termos de
referência e acompanhamento de obras são igualmente realizados por empresas terceirizadas,
não sendo necessária a permanência de um profissional de engenharia nos quadros do CRA-RJ.
Também foi aprovado por unanimidade que o ocupante do extinto cargo de Assessor de
Administração e Finanças seja transferido para a Ouvidoria e que os demais cargos serão
alocados em outros setores oportunamente.
5. Web Radio CRA-RJ:
O Presidente do CRA-RJ disse que a Web Radio CRA-RJ está em funcionamento, com a
colaboração do Assessor Cassio Barreto que está levantando as necessidades de ajustes nos
equipamentos e na programação da rádio web, sendo certo que continuaremos pagando o
ECAD. Pediu, o Presidente, que sejam estudadas por todas as Diretorias as melhores estratégias
para potencializar as programações e a atratividade da rádio. O Diretor de Administração e
Finanças do CRA-RJ, Cons. Miguel Marun, sugeriu que sejam mais acionadas as comissões
temáticas do CRA-RJ, para gravarem conteúdos para a Web Radio CRA-RJ. O Superintendente
Geral do CRA-RJ, Adm. Leonardo Fuerth, sugeriu que a Web Radio CRA-RJ tenha alguns dos seus
conteúdos transformados em podcasts de modo que possam chamar mais a atenção da
audiência, quando bem divulgados nas mídias do CRA-RJ. A Conselheira Renata Vasconcellos,
Diretora de Fiscalização Profissional do CRA-RJ, aprovou a sugestão do Superintendente; e o
Presidente do CRA-RJ estimulou que todos os Diretores pensem em temas atraentes para serem
gravados na Web Radio CRA-RJ.

6. Conselheiro para CPL:
O Presidente do CRA-RJ indicou o nome da Conselheira suplente Elioneide Venâncio, hoje no
exercício da titularidade em razão da licença da Conselheira Elizabeth Bastos, para a presidir a
Comissão Permanente de Licitação (CPL) do CRA-RJ, tendo em vista a vacância desse cargo após
a renúncia, por exigência regimental, da Conselheira Renata Vasconcellos. Aprovado por
unanimidade, pela Diretoria do CRA-RJ, ad referendum do Plenário do CRA-RJ.
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7. Reparos e obras na sede do CRA-RJ:
O Presidente do CRA-RJ disse que na semana passada esteve pessoalmente na sede do CRA-RJ
para vistoriar a necessidade de obras e reformas, questão essa que vem sendo analisada com
rigor tendo em vista o laudo de vistoria ordinário apresentado e a necessidade de economicidade
nessas intervenções. Disse ainda que um servidor do CRA-RJ vem realizando alguns reparos em
áreas que não oferecem risco à integridade física do colaborador. O Diretor de Registro
Profissional do CRA-RJ, Conselheiro Waldir Irineu Junior, se prontificou a preparar uma palestra
sobre segurança do trabalho, para os colaboradores do CRA-RJ; e disse que o Setor de RH do
CRA-RJ deve ficar atendo ao suprimento permanente dessas demandas por treinamentos e
instruções aos colaboradores do CRA-RJ. O Superintendente Geral do CRA-RJ sugeriu que sejam
indicados vídeos instrucionais disponíveis no YouTube, enquanto o treinamento não é oferecido.
8. Ações na Fiscalização Profissional do CRA-RJ:
A Diretora de Fiscalização Profissional do CRA-RJ Renata Vasconcellos apresentou relatório de
ações realizadas e em andamento no Setor de Fiscalização do CRA-RJ, implicando em 3.336
ofícios expedidos em 2021, contra 1.088 no mesmo período de 2020; arrecadação oriunda de
novos registros, além de crescimento na receita com autos de infração; fiscalização de 115
pessoas jurídicas (PJ) com responsáveis técnicos (RT) inadimplentes, além de outras 168 PJ sem
RT, e o acompanhamento de 1.330 registros de PJ não concluídos. Disse que a meta do setor
consiste na análise de 40 defesas diárias apresentadas por PJ, maior aproximação dos RT,
parcerias com CRC-RJ e com os representantes do interior; e concluiu dizendo que a equipe está
muito motivada para atingir melhores resultados neste ano. O Presidente do CRA-RJ parabenizou
Diretora de Fiscalização Profissional do CRA-RJ e a equipe da área pelo trabalho que vêm
realizando.
9. Ações no Registro Profissional do CRA-RJ:
O Diretor de Registro Profissional do CRA-RJ, Conselheiro Waldir Irineu Junior, apresentou
relatório de ações desenvolvidas no Setor de Registro Profissional do CRA-RJ no 1º quadrimestre
de 2021, apontando números superiores aos observados no ano de 2020, considerando o
mesmo período temporal; disse que os cancelamentos de registro caíram em todos os meses,
exceto no mês de março de 2021; que os licenciamentos são inferiores em todo o quadrimestre;
que 24 registros profissionais foram reativados no 1º quadrimestre, contra 25 reativações ao
longo de todo o ano de 2020; que foram realizados 1.111 atendimentos pelo chat; e que está
sendo colocada prioridade na efetivação de mais de 1000 registros parados que estão sendo
tratados pela equipe do setor, com resultado que repercutirá significativamente no ponto
financeiro. O Presidente do CRA-RJ disse que a equipe da área precisa se alinhar com vigor às
diretrizes da Diretoria de Registro do CRA-RJ. O Diretor de Registro Profissional do CRA-RJ disse
que está avaliando o perfil dos profissionais, das ferramentas tecnológicas e dos processos
existentes no setor. O Presidente do CRA-RJ parabenizou o Diretor de Registro Profissional do
CRA-RJ pelos resultados.

10. Clube de Serviços do CRA-RJ:
O Diretor de Administração e Finanças do CRA-RJ, Cons. Miguel Marun, disse que a Adm. Norma
Godoi, Assessora da Superintendência do CRA-RJ, realizou um levantamento para validar os
serviços atualmente em oferta do Clube de Serviços do CRA-RJ; disse que a área de
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Comunicação do CRA-RJ elaborará uma nova programação visual para o Clube de Serviços do
CRA-RJ; e que está trabalhando no planejamento de ações de “oportunidades” para os
profissionais e estudantes de administração, e ainda na reformulação do site do CRA-RJ. O
Presidente do CRA-RJ disse que essa limpeza na base do Clube de Serviços do CRA-RJ é muito
importante para que os registrados tenham acesso a serviços diferenciados.
11. Impulso no Registro de Estudante:
O Presidente do CRA-RJ sugeriu a construção de um curso de curta duração na plataforma da
Universidade Corporativa do Administrador (UCAdm), com foco na missão e nos serviços
disponibilizados pelo CRA-RJ, objetivando a atração de estudantes mediante a oferta de horas
complementares como condição para a obtenção gratuita da Carteira de Estudante do CRA-RJ.
O Superintendente do CRA-RJ reunirá uma equipe para a construção do projeto.
12. Regulamento Interno de Segurança da Informação do CRA-RJ:
O Superintendente do CRA-RJ apresentou a minuta para a atualização da Resolução Normativa
CRA-RJ nº 273, de 18/03/2016, que aprovou o Regulamento Interno de Segurança da
Informação no CRA-RJ; considerando a necessidade de gestão adotar salvaguardas em relação
às boas práticas nos acessos aos sistemas do CRA-RJ e tarefas daí decorrentes; considerando
sobretudo as inovações da LGPD; e considerando ainda os acessos cada vez mais frequentes e
ampliados, ao SIFA, por parte de funcionários, Conselheiros e colaboradores eventuais. Disse
ainda que essa 2ª edição do regulamento em comento foi pela Coordenação de Tecnologia da
Informação do CRA-RJ, já visado pela Assessoria Jurídica do CRA-RJ. O Chefe da Assessoria
Jurídica do CRA-RJ, Adv. Marcelo Almeida, disse que o regulamento representa uma segurança
legal já que a lei obriga que haja uma norma interna de prevenção nos órgãos públicos.
Aprovado por unanimidade, pela Diretoria do CRA-RJ, ad referendum do Plenário do CRA-RJ.
13. Descontos na UCAdm:
Aprovado por unanimidade, pela Diretoria do CRA-RJ, que passará de 100% para 50% o
desconto a ser oferecido nos cursos da UCAdm, nos próximos convênios ou renovações de
convênios a serem assinados entre o CRA-RJ e os demais CRAs interessados.
14. Franquia da palavra:
O Diretor de Administração e Finanças do CRA-RJ sugeriu a inclusão dos seguintes nomes: do
Conselheiro Firmino Carneiro e da Adm. Norma Godoi, no Grupo de Trabalho de Serviços; do
Tecn. Marcelo Vieira e da Jorn. Erika dos Anjos, no Grupo de Trabalho de Monitoramento e
Oportunidades. Aprovado por unanimidade, pela Diretoria do CRA-RJ.
O Vice-presidente do CRA-RJ solicitou pautar notícia do Comitê de Interiorização na próxima
sessão plenária do CRA-RJ.
O Assessor Jurídico indagou se a Diretoria desejava estabelecer novas rotinas para designação
de prepostos nos casos de audiências judiciais, uma vez que o assunto sempre foi tratado pelos
advogados do CRA-RJ diretamente com os chefes de setores, comunicando que havia
designada para o dia seguinte uma audiência de oitiva de testemunha na Justiça Federal de
Volta Redonda, que seria realizada de forma híbrida, por meio da plataforma ZOOM. O
Presidente estabeleceu que nas próximas audiências a ASJUR tratasse do assunto
tempestivamente com o Diretor da área afeta ao objeto da ação, determinado a
disponibilização de cópia do mencionado processo judicial para o Diretor de Registro, eis que a
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audiência se referia ao cancelamento do registro de uma professional, assim como se reunisse
com o respectivo Diretor ainda no decorrer do dia para os esclarecimentos necessários. O
Assessor Jurídico, também ressaltou a necessidade de fazer um estudo acerca dos
procedimentos administrativos em relação às empresas que atuam no seguimento de Holding,
em razão da crescente curva de jurisprudências contrárias ao registro de tais empresas no CRARJ. O Presidente autorizou que fosse o estudo comparativo do quantitativo de empresas
registradas em detrimento das decisões judiciais mencionadas pelo ASJUR.
O Diretor de Educação, Ensino e Pesquisa do CRA-RJ, Agamêmnom Rocha Souza, parabenizou
o Presidente pela condução desta reunião, bem como os Diretores Renata Vasconcellos e
Waldir Irineu Junior pelos trabalhos que ambos vêm realizando.
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
Presidente do CRA-RJ
CRA-RJ nº 20-28403

Adm. Miguel Luiz Marun Pinto
Diretor de Administração e Finanças
CRA-RJ nº 20-23405

