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ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA DO CRA-RJ nº 08/2021 

 
Data: 24 de maio de 2021 
Horário: 16h30min às 18h 
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 
 
Convidados: 
Marinei de Souza Soares – Secretaria da Presidência 
Adm. Leonardo Ribeiro Fuerth – Superintendente Geral  
Adv. Marcelo Oliveira de Almeida – Chefe da Assessoria Jurídica 
Adm. Norma Godoi – Assessora da Superintendência Geral 
 
Assuntos em Discussão: 
 
1. Abertura: 

O Presidente do CRA-RJ, Cons. Adm. Leocir Dal Pai, saudou os presentes e deu por iniciada esta 
reunião híbrida, ele presencialmente na sede do CRA-RJ e os demais membros da Diretoria do 
CRA-RJ em modo virtual.  Justificada a ausência, por motivos particulares, do Tecnólogo Waldir 
Irineu da Silva Junior, Diretor de Registro Profissional. 
 

2. Aprovação Ata da Direx 07/2021: 
Aprovada, por unanimidade, a ata da 7ª reunião da Diretoria do CRA-RJ, ocorrida em 
11/04/2021. 
O Conselheiro Miguel Marun, Diretor de Administração e Finanças do CRA-RJ, em e-mail dirigido 
aos membros desta Diretoria Executiva no dia 20/05/2021, solicitou que fosse registrada na ata 
desta sessão que não concorda com a extinção do cargo de Coordenador de Administração e 
que é contrário à demissão do engenheiro ocupante do cargo de Chefe do Setor de Manutenção. 

 
3. Panorama econômico-Financeiro do CRA-RJ: 

O Diretor de Administração e Finanças do CRA-RJ falou das despesas e receitas registradas até 
agora no presente exercício, indicando que o melhor controle de gastos e as receitas obtidas 
estão permitindo um melhor desempenho em relação ao mesmo período do ano passado, com 
a previsão de um final de exercício de 2021 com reservas que permitirão mais tranquilidade à 
atual gestão no que diz respeito ao cumprimento de suas obrigações contratuais e de custeio da 
entidade. O Presidente do CRA-RJ disse que os números são alvissareiros e que ele pretende que 
as despesas de pessoal se situem no patamar de 45% a 47% da receita líquida até o final deste 
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ano, permitindo que o CRA-RJ preste melhores e novos serviços aos profissionais, empresas e 
estudantes de Administração. 

 
4. Cobranças por boletos em junho/2021: 

O Diretor de Administração e Finanças do CRA-RJ informou que e-mails, SMS e boletos de 
cobrança serão enviados aos devedores (pessoas físicas e jurídicas) no próximo mês de junho. 
Em relação às cobranças, o Presidente chamou a atenção para a necessidade de muita cautela 
nos protestos de títulos, para o CRA-RJ não incorrer em indenização por danos morais. 
 

5. Propostas de ação na Fiscalização do CRA-RJ: 
O Diretor de Administração e Finanças do CRA-RJ disse que na semana passada esteve em 
reunião com o Sócio-diretor da Fattoria Web, Adm. Marcelo Borges, com o Tecnº Marcelo Vieira 
(Assessor do Sistema Corporativo do CRA-RJ), com o objetivo de se estudar uma alternativa para 
o CRA-RJ ter acesso a serviços de big data que favoreçam a fiscalização prospectiva, enquanto 
esse serviço não é contratado pelo CRA-RJ, já que desde de dezembro o Conselho está sem 
contrato dessa natureza. O Presidente do CRA-RJ disse que tem mantido entendimento com o 
Conselheiro Federal Carlos Alberto Ferreira Junior (Diretor de Fiscalização e Registro do CFA) 
para que a contratação centralizada do big data seja bancada pelo CFA. 

 
6. Assinatura convênio com Dr Theo: 

O Presidente do CRA-RJ informou da assinatura, na sede do CRA-RJ, no dia de ontem, de um 
convênio não oneroso com a Clínica Médica Dr. Theo, com vistas à oferta de vantagens e 
benefícios para os profissionais e estudantes registrados no CRA-RJ.  O Presidente do CRA-RJ 
agradeceu o Diretor de Administração e Finanças Miguel Marun que também coordena o Grupo 
de Trabalho de Serviços do CRA-RJ, e a Adm. Norma Godoi, pelo trabalho de negociação com a 
Dr. Theo, que permitiu se chegar a um bom convênio para todas as partes.  

 
7. Evento proposto para o Mês do Administrador: 

A Diretora de Fiscalização Profissional do CRA-RJ, Conselheira Renata Vasconcellos, que 
também coordena o Grupo de Trabalho de Eventos do CRA-RJ, apresentou a proposta para a 
realização do ENCAD (Encontro de Administradores do RJ), no dia 9 de setembro de 2021, com 
o tema central ‘Recapacitarão Profissional’. Após deliberação, a proposta foi aprovada por 
unanimidade pela Diretoria Executiva do CRA-RJ. A Conselheira Renata Vasconcellos propôs 
ainda uma homenagem especial do CRA-RJ pelo centenário do nascimento de Belmiro Siqueira, 
em 22/10/2021, Patrono dos Administradores no Brasil. O Presidente do CRA-RJ disse que 
pretende publicar um livro em homenagem ao Patrono dos Administradores; e pediu para se 
aplicar desde já a notícia do centenário do Patrono nas correspondências e mídias oficiais do 
CRA-RJ. O Conselheiro Vice-Presidente do CRA-RJ, Francisco Carlos Santos de Jesus, disse que 
orientou as Comissões Especiais do CRA-RJ para que não realizem eventos isolados no dia 9 de 
setembro, para que toda a atenção possa ser dada ao ENCAD 2021.  

 
8. Implantação do SEI no CRA-RJ: 

O Presidente do CRA-RJ informou que enviou ao CFA os dados dos funcionários do CRA-RJ, bem 
como dos Conselheiros, para que possam ser implantados no SEI; e que em breve será iniciada 
a capacitação e familiarização de todos por meio da assistência a vídeos disponibilizados pelo 
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próprio CFA; e ainda que o SEI somente será implementado plenamente quando houver 
interesse do CRA-RJ. 
 

9. Relação de processos licitatórios em andamento: 
O Diretor de Administração e Finanças Miguel Marun informou aos demais Diretores a respeito 
dos próximos pregões eletrônicos que estão programados para serem realizados no CRA-RJ, 
sendo eles: aquisição de fitas ribbon, em 31/05; jovens aprendizes, em 01/06; e serviços 
contábeis, em 10/06; além de uma sessão da Comissão Permanente de Licitação do CRA-RJ, em 
15/06, para a definição de um leiloeiro público para a alienação de um veículo do CRA-RJ. 
 

10. Processos judiciais em andamento: 
O Adv. Marcelo Almeida, Chefe da Assessoria Jurídica do CRA-RJ, informou que como somente 
soube da necessidade da emissão dos relatórios das ações em curso por meio do recebimento 
da pauta da presente reunião, enviada na sexta-feira à noite,  não teve tempo hábil de gerar o 
relatório em razão de o software utilizado para tanto estar instalado fisicamente nos 
computadores alocados na sede do CRA-RJ e que por razões de segurança da informação o 
acesso remoto estava inativo, no decorrer do dia solicitou a ativação do referido acesso e 
providenciará o relatório na forma solicitada pelo Presidente do CRA-RJ apresentando-o 
oportunamente 
 

11. Franquia da palavra: 
O Diretor de Administração e Finanças do CRA-RJ solicitou que o CRA-RJ se posicione de forma 
mais enfática em relação a “ataques” que sejam disferidos por quaisquer partes contra a 
entidade; e que pessoas não autorizadas não podem se pronunciar publicamente em nome do 
CRA-RJ.  
O Presidente do CRA-RJ disse que manteve contato com um profissional Instituto Federal em 
Portugal, para oferta de curso de extensão universitária em gestão internacional, e outro de 
especialização, para os registrados no CRA-RJ/Universidade Corporativa do Administrador 
(UCAdm). E que também será oferecido posteriormente um programa de pós-doutorado.  
O Presidente do CRA-RJ informou da necessidade de seleção de representantes adjuntos para 
os municípios de Volta Redonda e de Campos dos Goytacazes. 
Aprovados por unanimidade os agendamentos das próximas sessões plenárias do CRA-RJ para 
01 e 22 de junho; e de reuniões da Diretoria Executiva (DIREX) para os dias 15 e 29 de junho. A 
Secretaria da Presidência enviará as convocações de imediato, aos membros de cada instância.  

 
12. 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 


