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1. PRESENÇAS: 
1.1.  Conselheiros Titulares: 

Adm. Leocir Dal Pai – Presidente 
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 
Tecnólogo Waldir Irineu da Silva Junior – Diretor de Registro Profissional 
Adm. Renata Motta Vasconcellos – Diretor de Fiscalização 
Adm. Antonio Rodrigues de Andrade 
Adm. Carlos Roberto Fernandes de Araujo  
Adm. César José Campos 
Adm. Mara Darcy Biasi Ferrari Pinto 
Adm. Elioneide de Souza Silva Venâncio 
Adm. Paulo Roberto de Abreu Hollanda 

         
 

1.2.  Conselheiros Suplentes: 
 Adm. Ana Shirley de França Moraes 

         Adm. Josué José da Silva 
 Adm. Maria de Fátima Ribeiro dos Santos 

                 Adm. Reinaldo Faissal 
                 Adm. Rosangela de Araújo Ferreira Arruda 

    Tecnóloga Patrícia de Arvellos 
 
1.3. Outras Presenças: 

Marinei de Souza Soares – Secretariando o Plenário 
Adm. Leonardo R. Fuerth – Superintendente Geral do CRA-RJ 
Adv. Marcelo Oliveira de Almeida – Assessor Jurídico 
Adm. Adolpho da Silva Oliveira – Coordenador Administrativo 
Adm. José Ricardo Silva – Coordenador Financeiro 
Adm. Paulo Cesar Carvalho Coelho – Coordenador do Setor de Fiscalização 
Adm. Marta Almeida – Coordenadora de Interiorização 
Tecnóloga Ana Maria Martins – Coordenadora do Setor de Registro Profissional 
Adm. Norma Godoi – Assessora Especial da Superintendência 
Adm. Ana Cristina Cézar dos Santos – Chefe do Setor de Registro de Pessoa 
Jurídica 
Adm. Leonardo Marques – Chefe do Setor de Fiscalização 
Adm. Roberta Martins – Chefe do Setor de Licitações e Secretaria Geral 
Adm. Raphael Monteiro – Assessor de Relações Acadêmicas 
Erika dos Anjos – Assessora de Comunicação Social 
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Taís Veras – Chefe Adjunta de Edição da WebTv 
Cássio Barreto - Chefe de Assessoria de Programação Visual 
Carla Araújo – Chefe da Tesouraria 
Julia Tito – Chefe da Biblioteca 
Luiz Miller – Chefe do Setor de Recursos Humanos 
Marcelo Vieira – Assessor Técnico 
Adm. Rômulo César Fidélis – Coordenador de Tecnologia da Informação 
Adv. Cláudia Souza – Assessora Jurídica 
  
 

   2.  PROVIDÊNCIAS E DELIBERAÇÕES: 
2.1.Abertura: 

O Presidente do CRA-RJ, Conselheiro Adm. Leocir Dal Pai, abriu esta sessão 
virtual saudando todos os presentes, e desejando um bom e proveitoso retorno 
à Cons. Mara Biasi. 
 

2.2. Registro de presenças, ausências justificadas e convocação de suplentes 
O Presidente do CRA-RJ conferiu a presença de todos os Conselheiros titulares 
nesta sessão virtual. 
 

2.3. Encontro Nacional dos Fiscais do Sistema CFA/CRAs - 2021 (ENAF): 
O Presidente do CRA-RJ acusou o recebimento Ofício Circular nº 109/2021/CFA 
de 21 de maio de 2021, dando conhecimento aos CRAs de que o CFA, através da 
Câmara de Fiscalização, realizará nos dias 05 e 06 de julho, de forma híbrida, o 
Encontro Nacional dos Fiscais do Sistema CFA/CRAs, evento para o qual estarão 
representando o CRA-RJ: a Diretora de Fiscalização Profissional, Conselheira 
Renata Vasconcellos, e o Chefe do Setor da Fiscalização Profissional, Adm. 
Leonardo Marques.  
Disse que também será realizado em Brasília o Fórum de Presidentes nos dias 10 
e 11 de junho. Para a pauta desse Fórum está levando a nova proposta de 
convênio com a UCAdm por meio do qual serão oferecidos descontos de 50% aos 
registrados nos demais CRAs que assim o desejarem. 
 

2.4. Aprovação da Ata nº 4079 de 18/05/2021: 
        Aprovada pelo Plenário do CRA-RJ, por unanimidade, a ata da sessão plenária 

virtual nº 4079 de 18/05/2021.  
 
2.5. Relato de processos de registro e de fiscalização: 

Após a devida análise, discussão e apresentação dos votos dos respectivos 
Conselheiros relatores foram aprovados pelo plenário, os relatos proferidos em 
21 (vinte e  um) processos, sendo 1 (um) processo do Conselheiro Miguel Luiz 
Marun Pinto, 01(um) processo do Conselheiro Waldir Irineu da Silva Junior, 
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02(dois) processos do Conselheiro Carlos Roberto Fernandes de Araujo, 01(um) 
processo do Conselheiro Francisco Carlos Santos de Jesus, 04(quatro) processos 
da Conselheira Elioneide de Souza Silva Venâncio, 02(dois) processos do 
Conselheiro César José de Campos, 02(dois) processos da Conselheira Renata 
Motta Vasconcellos, 02(dois) processos do Conselheiro Antonio Rodrigues de 
Andrade, 04(quatro) processos do Conselheiro Agamêmnom Rocha Souza e 
02(dois) processos do Conselheiro Paulo Roberto de Abreu Hollanda. O 
Presidente do CRA-RJ parabenizou o Conselheiro Waldir Irineu da Silva Júnior e 
a equipe de Registro, pela melhoria das informações disponibilizadas aos 
Conselheiros nos processos que seguem para relatos. 
 

2.6. Ações na Fiscalização Profissional: 
       A Diretora de Fiscalização Profissional, Conselheira Renata Vasconcellos, disse 

que a área vem buscando cumprir a missão e as finalidades precípuas da 
Fiscalização do CRA-RJ; que em 2021 foram enviados 1088 ofícios de fiscalização, 
contra 3336 em 2020; 52 autos de infração, contra 68 em 2020; 19 registros de 
PJ oriundos da fiscalização, contra 39 em 2020; 39 registros de PF, contra 108 em 
2020; resultando em cerca de 100 mil reais arrecadados neste ano. Em 
continuidade, apresentou metas para o aumento do número de registrados, para 
o acompanhamento de concursos públicos, e análise de 40 defesas diárias; além 
de projetar a aproximação com o CRC-RJ, com os Responsáveis Técnicos e com 
os representantes do CRA-RJ no interior; a criação de novas receitas e certidões. 
Por último, agradeceu a equipe de fiscalização, ao Presidente e à Diretoria pelo 
apoio incondicional. O Diretor de Administração e Finanças do CRA-RJ, 
Conselheiro Miguel Marun, disse que está sendo organizado um mutirão de 
verificação de processos, antes do protesto de títulos, como forma de diminuir o 
pagamento de despesas com custas por dano moral; e que os números do 
registro e da fiscalização começam a aparecer, embora a ausência do serviço de 
bigdata prejudique algumas ações prospectivas. O Presidente do CRA-RJ disse 
que está negociando com o CFA a disponibilização da ferramenta de bigdata para 
todos os CRAs; disse que está preocupado com as perdas judiciais no campo da 
fiscalização profissional, questão essa que merece um maior estudo, para se 
identificar onde fortalecer a ação fiscal, inclusive na análise de processos por 
parte dos Conselheiros que devem receber um nivelamento acerca de processos 
que possam ser deferidos ou indeferidos com maior segurança, para se evitar 
pagamento de ressarcimentos e danos morais. 

 
2.7. Ações no Registro Profissional: 

O Diretor de Registro Profissional, Conselheiro Waldir Irineu da Silva Junior, 
apresentou o desempenho do Setor de Registro do CRA-RJ neste ano, indicando 
uma elevação dos registros a cada mês de 2021 quando comparado com o ano 
anterior; com redução nos cancelamentos e licenças de registro, exceto no mês 
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de março e, no caso das licenças, também em abril; com 24 registros reativados 
no 1º quadrimestre, contra 25 ao longo de todo o ano de 2020; com apenas 40 
registros de estudantes realizados em 2021; destacando 106 atendimentos na 
sede e 1.111 pelo chat no mês de abril de 2021. O Conselheiro Paulo Roberto de 
Abreu Hollanda indagou a respeito da resistência que existe para o CRA-RJ entrar 
em determinadas instituições de ensino superior (IES), como a PUC-Rio; sendo 
respondido pelo Presidente que algumas IES não prestigiam o CRA-RJ 
dependendo dos ocupantes em cargos de direção ou coordenação acadêmica. A 
Conselheira Mara Biasi disse que essa questão passa pelo baixo reconhecimento 
do CRA-RJ no âmbito dos estudantes de Administração; e o Adm. Raphael 
Monteiro, Assessor de Relações Acadêmicas do CRA-RJ, lembrou que tem 
entrada regular em IES como a UFRRJ, Ibmec, ESPM, e que em 2021 já 
registraram no CRA-RJ mais de 180 registros de estudantes, e não 40 como 
anunciado. O Conselheiro Miguel Marun disse que há várias barreiras para a 
maior projeção do Conselho nas IES, como coordenadores que não são 
registrados no CRA-RJ, ou mesmo devedores contumazes de anuidades. O 
Conselheiro Carlos Roberto Fernandes Araujo lembrou que, quando era 
Coordenador Geral do curso de Administração da Estácio, obrigou os 
Coordenadores do curso de Administração, em 28 diferentes campi, a serem 
registrados no CRA-RJ; e que criou uma disciplina denominada ‘Administração e 
Mercado de Trabalho’, que teve como conteudista o Prof.Leonardo Fuerth. O 
Conselheiro Vice-presidente Francisco Carlos Santos de Jesus disse que na UFRRJ 
há alguns poucos anos houve uma determinação da Reitoria à época para que o 
CRA-RJ fosse prestigiado em eventos no curso de Administração. O Presidente 
do CRA-RJ disse que está sendo elaborado um curso EAD gratuito na UCAdm, 
para atrair mais estudantes para a obtenção da Carteira de Estudante de 
Administração, já que em torno de 20% dos estudantes cadastrados são 
convertidos em registros profissionais no CRA-RJ. A Conselheira Mara Biasi disse 
que é necessário se pensar em vantagens para atrair mais estudantes para o CRA-
RJ. O Conselheiro Miguel Marun disse que quase todos os atuais benefícios 
oferecidos aos profissionais registrados no CRA-RJ são estendidos aos estudantes 
e que um convênio assinado há poucos anos teve relativo sucesso; que novos 
serviços estão sendo procurados para se ampliar as vantagens e benefícios; e ao 
final de sua fala pediu que o Conselheiro Paulo Hollanda envie sugestões efetivas 
para a potencialização desse registro de estudante. O Presidente do CRA-RJ disse 
que estará pessoalmente na cidade de Porciúncula onde serão assinados novos 
convênios de serviços interessantes para os registrados no CRA-RJ. O Conselheiro 
Antônio Andrade disse que é importante a conscientização das empresas para 
que somente estagiários com registro no CRA-RJ sejam contratados. Concluindo 
o debate, o Presidente do CRA-RJ disse que estimula o contato dos Conselheiros 
com as diversas IES do RJ, visando diminuir ou eliminar quaisquer barreiras de 
entradas do CRA-RJ.  
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2.8. Plano de retorno à sede – pessoal baixo risco: 

O Presidente informou que na semana passada realizou uma reunião híbrida da 
Diretoria Executiva do CRA-RJ, em que apenas ele compareceu à sede, com apoio 
da TI, e que a sua intenção é a de realizar sessão plenárias híbridas com pelo 
menos cinco Conselheiros presentes na sede. O Diretor de Administração e 
Finanças do CRA-RJ, Conselheiro Miguel Marun disse que atualizou o plano de 
retomada que seria deflagrado em maio, mas que o recuo foi necessário por 
conta das altas taxas de contágio e mortes; além da apreensão pela possível 
chegada da nova cepa indiana. O Superintendente Geral do CRA-RJ, Adm. 
Leonardo Fuerth, apresentou o mapa que vem sendo atualizado para uma 
possível retomada, mitigando-se riscos e necessidades, e disse que dos 49 
funcionários efetivos do CRA-RJ, 17 funcionários pertencem ao grupo 
considerado de baixo risco, 16 funcionários tomaram a primeira dose da vacina 
e sete funcionários tomaram as duas doses da vacina. Ressaltou que a planilha é 
atualizada na medida em que os funcionários comunicam ao setor de Recursos 
Humanos. E, a pedido da Diretoria, apurou que 70% dos CRAs estão operando 
100% em home office atualmente. A Conselheira Mara Biasi disse que de fato é 
preocupante o momento, ressaltando o risco presente dos transportes públicos 
utilizados pelos funcionários. O Presidente do CRA-RJ disse que é necessária a 
reavaliação permanente do processo de retomada, para não colocar qualquer 
um em risco já que o CRA-RJ tem um sistema que permite o funcionamento 
remoto da entidade; e que novamente pautará o assunto na próxima sessão 
plenária. O Conselheiro Cesar Campos disse que é pessoalmente contra o retorno 
à sede em condições de insegurança, na medida em que pessoas mais jovens 
vêm sendo os mais atingidos pelo vírus neste momento, e que não há 
necessidade de rediscussão a cada sessão plenária na medida em que o cenário 
não tem perspectiva de melhora tão cedo. O Conselheiro Miguel Marun destacou 
que não se sabe se a vacinas hoje adotadas ao redor do mundo serão eficazes 
contra as novas cepas do Covid19 que vêm surgindo. O Superintendente Geral 
do CRA-RJ, indagado pelo Plenário, sugeriu que o tema seja conversado com mais 
frequência nas reuniões da Diretoria Executiva do CRA-RJ, e que volte a ser 
pautado no Plenário apenas quando a Diretoria de fato perceber que as 
condições permitem a maior retomada do funcionamento presencial da 
entidade, sendo essa proposta aprovada por unanimidade pelo Plenário do CRA-
RJ. O Presidente do CRA-RJ disse que atualmente apenas funcionários 
autorizados pelo Superintendente e pela Presidência podem acessar a sede do 
CRA-RJ, exceto os aqueles que participam do plantão e os Conselheiros Regionais 
e Federais que têm acesso liberado.  
  

2.9.  Novo edital do Sebrae/RJ: 
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          A Diretora de Fiscalização Profissional do CRA-RJ informou que o Sebrae-RJ 
apresentou um novo edital para seleção de trainee para gerência de políticas 
públicas, tendo como pré-requisito a graduação em Administração e registro 
no CRA-RJ divulgado nas mídias sociais, e que o Sebrae-RJ retificará o edital 
para fazer constar todas essas exigências.  
O Presidente disse que o CRA-RJ obteve êxito ainda no Consórcio 
Intermunicipal Lagos São João, conforme ofícios 80/2021 e 81/2021 dessa 
instituição, quanto à impugnação ao Edital CISLJ nº 01/2021. O CILSJ acatou 
parcialmente as solicitações do CRA-RJ e foi publicada uma errata ao Edital. 
Disse ainda que que a ação da fiscalização deve ser sempre a mais proativa e 
antecedente possível; como aconteceu neste ano nos casos dos concursos da 
Imbel, Engepron, Sebrae RJ, e Consórcio Intermunicipal Lagos São João.  

 
     2.10. Sentença Judicial Favorável ao CRA-RJ: 

  Com a palavra o Chefe da Assessoria Jurídica, Adv. Marcelo Almeida, informou 
que uma empresa registrada desde 1997 se insurgiu contra o registro e entrou 
com uma ação judicial. A justiça proferiu uma tutela antecipada que impediu o 
CRA-RJ de cobrar as anuidades e fiscalizar a referida empresa. Porém, após a 
apresentação da defesa a justiça foi favorável ao CRA-RJ. O Adv. Marcelo 
Almeida ainda informou que cabe recurso à empresa.  

 
2.11.Relato do GT de Memória do CRA-RJ: 

A Conselheira Mara Biasi disse que o Grupo de Trabalho de Memória, por ela 
coordenado, tem se reunido com frequência e que muitos avanços estão sendo 
obtidos nesse projeto, para que o CRA-RJ tenha um espaço virtual para o registro 
e atualização de todos os fatos relevantes da sua história. A Conselheira relatou, 
também, que o GT se encontra na fase de coleta de dados e que posteriormente 
os documentos coletados (livros, atas, portarias, resoluções, notícias de jornal, 
fotos e depoimentos) serão classificados e organizados em uma linha do tempo 
com foco nas gestões que passaram pela instituição. Disse ainda, que o projeto 
será lançado no Dia do Administrador (9 de setembro) deste ano, como parte 
das comemorações do CRA-RJ, e que será necessária a constante alimentação do 
espaço virtual a ser inaugurado. Relatou que o GT está em busca de um selo ou 
carimbo que supostamente foi lançado pelos Correios em comemoração aos 30 
e 40 anos da profissão. O Presidente do CRA-RJ disse que a Biblioteca do Exército 
está comemorando 140 anos de existência e que tem um selo produzido de 100 
e 130 anos e solicitou a funcionária Júlia Tito que fizesse a busca e a aquisição 
dos mesmos para comporem o acervo do CRA-RJ. O Conselheiro Francisco de 
Carlos Santos de Jesus sugeriu que o CRA-RJ retome o contato com o 
Administrador Ednor, Gerente do Centro Cultural dos Correios, na tentativa de 
localizar os selos que foram lançados pelo CRA-RJ. A Conselheira Mara Biasi 
complementou dizendo que é intenção do GT, também, a abertura de um 
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capítulo dedicado aos funcionários que fizeram parte da história do CRA-RJ. E, 
por fim, pediu aos Conselheiros que compartilhem com esse grupo de trabalho, 
caso possuam, documentos relacionados ao escopo do projeto. Outro ponto 
abordado pela Conselheira Mara Biasi foi a consideração do pedido de devolução 
de documentos sobre a memória do CRA-RJ doados no passado para o Museu da 
Administração no CFA que aparentemente não existe mais. O Conselheiro Miguel 
Marun sugeriu a inclusão dos currículos e fotos de ex-Conselheiros na galeria 
disponível no site. A Conselheira Mara Biasi ressaltou que o GT está trabalhando 
para disponibilizar os dados com algum tipo de reflexão, e que depois que o 
projeto estiver disponível para consulta estará aberto para ajustes. O Presidente 
do CRA-RJ disse que sente falta, no CRA-RJ, de um espaço de Coworking e um 
espaço para expor peças ligada à história da profissão, citando como exemplo a 
medalha Belmiro Siqueira. O Presidente do CRA-RJ parabenizou a explanação da 
Conselheira Mara Biasi e o trabalho que está sendo desenvolvido pelo grupo. O 
Conselheiro César José de Campos sugeriu que a Conselheira Mara Biasi traga o 
relato dessas atividades do grupo mensalmente para o plenário. 
 

 
2.12. Franquia da palavra: 

O Presidente do CRA-RJ disse que percebe um maior número de casos efetivos 
advindos dos processos de fiscalização profissional, a despeito de falhas pontuais 
no encaminhamento dos processos ao Plenário.  
O Conselheiro Francisco Carlos Santos de Jesus apresentou novos nomes de 
profissionais que desejam integrar as comissões especiais do CRA-RJ, sendo eles: 
Adm. Diego Coutinho Carbonell (Sustentabilidade), Aldilene Alves de Sousa 
(Administração em Serviços de Saúde), Daniel Santiago Coutinho de Miranda 
(Empreendedorismo) e Jimmy de Oliveira Corrêa (Gestão em Turismo). Aprovado 
por unanimidade pelo Plenário do CRA-RJ.   
O Diretor de Administração e Finanças do CRA-RJ disse que os resultados 
financeiros do CRA-RJ em maio são muito bons, mas que a entidade ressente da 
contratação de um serviço de bigdata; sendo reiterado pelo Presidente que caso 
o CFA não acate a sua proposta de fornecimento desses serviços para todos os 
CRAs, realizará uma contratação emergencial ou novo certame exclusivo para o 
CRA-RJ. 
A Conselheira Ana Shirley França disse que não chegou a pedir a sua exclusão do 
Conselho Editorial da RAD, mas apenas abriu mão da sua coordenação, não 
tendo a ata, de uma reunião da Diretoria Executiva, retratado fielmente o seu 
posicionamento. O Presidente do CRA-RJ disse que entende que esse foi um 
problema de mera interpretação e registro naquela, já que a Portaria do 
Conselho Editorial da RAD, desde então em vigor, continua contando com a 
presença da Conselheira Ana Shirley França. 
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O Conselheiro Waldir Irineu Junior parabenizou antecipadamente todos os 
profissionais de RH pelo Dia do Profissional de Recursos Humanos, celebrado no 
dia 3 de junho.  
O Presidente do CRA-RJ disse que uma grande reestruturação do CRA-RJ está em 
curso, tornando possível a redução da despesa de custeio de pessoal de 66% para 
50% de participação sobre a receita líquida da entidade, e com previsão de 
chegar a 47% em 2022. Disse que o último PDV, as dispensas de comissionados 
e reconfiguração organizacional possibilitarão o reequilíbrio econômico-
financeiro da entidade, e que não há a intenção da Diretoria em realizar novas 
dispensas ao longo deste ano. Concluiu dizendo que a redistribuição dos setores 
e colaboradores, em uma nova estrutura organizacional, com diminuição dos 
níveis organizacionais, garantirá maior fluidez nas comunicações e nos 
processos.  
O Presidente do CRA-RJ disse que está planejando, juntamente com o Diretor 
Geral da UCAdm, Adm. Wagner Siqueira, a oferta de cursos novos pela UCAdm, 
alguns deles certificados por uma universidade portuguesa em conversação. 
Confirmada a próxima sessão plenária para o dia 22/06/2021. 

 
3. ENCERRAMENTO:  

     3.1. A sessão foi encerrada pelo Presidente do CRA-RJ, com a lavratura da presente 
ata que vai assinada pelo Diretor de Administração e Finanças, Adm. Miguel Luiz 
Marun Pinto e pelo Presidente, Adm. Leocir Dal Pai, assim como vista e rubricada 
pelos conselheiros titulares presentes à sessão.                                                         

 
 
 
 Adm. Miguel Luiz Marun Pinto  Adm. Leocir Dal Pai 
               Diretor de Administração e Finanças                Presidente  
              CRA-RJ nº 20-23405  CRA-RJ nº 20-28403   
 


