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1. PRESENÇAS:
1.1. Conselheiros Titulares:
Adm. Leocir Dal Pai – Presidente
Adm. Miguel Luiz Marun Pinto – V.P.de Administração e Finanças
Adm. Wallace de Souza Vieira – V.P. de Educação, Estudos e Pesquisas
Adm. Elizabeth da Costa Bastos – V.P. de Registro Profissional
Adm. William Pinto Machado – V.P. de Fiscalização
Adm. Jorge Humberto Moreira Sampaio
Adm. Clésio Guimarães Faria
Adm. Manoel Francisco D’Oliveira
Adm. Mara Darcy Biasi Ferrari Pinto
Adm. Edson Fernando Alves Machado
Adm. Dácio Antonio Machado de Souza
Adm. Reginaldo Souza de Oliveira
1.2. Outras Presenças:
Marinei de Souza Soares – Secretariando o Plenário
Leonardo Ribeiro Fuerth – Superintendente Geral do CRA-RJ
Adv. Marcelo Oliveira de Almeida – Assessor Jurídico do CRA-RJ
Katia Biaia - Chefe da Assessoria de Comunicação
Ronaldo Reis – Funcionário da TI
2. PROVIDÊNCIAS E DELIBERAÇÕES:
2.1. Abertura:
Aberta a sessão pelo Presidente do CRA-RJ, Adm. Leocir Dal Pai, que saudou os presentes e leu a
ordem do dia.
2.2. Aprovação das Atas das sessões plenárias nºs 3984, 3985 e 3986 de 28/11/2018.
Aprovadas por unanimidade as atas das sessões plenárias do CRA-RJ nº 3981, 3982 e 3983 de
14/11/2018.
2.3. CFA edita a Resolução Normativa CFA nº 549 de 22/11/2018 que fixa valores de taxas e
anuidades para 2019:
Acusado o recebimento da Resolução Normativa CFA nº 549 de 22/11/2018 que fixa valores de
taxas e anuidades para 2019, com destaque para a diferenciação que passa a existir entre as taxas de
licença e de cancelamento de registro. Os descontos a serem praticados pelo CRA-RJ, para o
pagamento à vista da anuidade até o limite de 28/02/2019, serão decididos na sessão plenária da
próxima semana.
2.4. Ata 2ª Assembleia de Presidentes/2018 - Conjunta:
Acusado o recebimento da ata da ata da 2ª Assembleia de Presidentes Conjunta, realizada em 6 de
agosto de 2018 na cidade do Rio de Janeiro, paralelamente ao XXVI ENBRA
2.5. Relatório do CFA sobre o Amazonas é destaque na mídia nacional e internacional:
Um dos maiores jornais do mundo, o “El País”, publicou na última segunda-feira (26/11), a
matéria em sua página na internet sobre o estudo do CFA, que aponta que o Amazonas não
investe em melhorias de saneamento básico. Este estudo é fruto de dados do Sistema CFA de
Governança, Planejamento e Gestão Estratégica de Serviços de Água e esgoto(CFA-Gesae),
ferramenta desenvolvida pelo CFA que permite avaliar a gestão do saneamento municipal sob
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diversos aspectos. Ele possui dez áreas-chave e setenta indicadores. Cada área-chave possui sete
indicadores. Por meio dos indicadores, é possível avaliar a gestão de forma detalhada. Jornais da
Argentina e do Uruguai também repercutiram esse mesmo estudo do CFA, além da mídia
brasileira. Além disso, a Conselheira Elizabeth Bastos informou que o Superintendente do CFA,
Adm. Douglas Evangelista, esteve em reunião na sede do IBGE, no Rio de Janeiro, apresentando
a metodologia do Gesae-CFA.
2.6. CFA cria o “banco de julgados e jurisprudências” do Sistema CFA/CRAs:
Com a palavra, o Dr. Marcelo Almeida, Chefe da Assessoria Jurídica do CRA-RJ, informou a
Câmara de Fiscalização e Registro do CFA, em um projeto novo, está consolidando julgados e
jurisprudências, favoráveis ao Sistema, nas áreas de fiscalização, registro, exercício do poder de
polícia, entre outras áreas de interesse. Os julgados já podem ser acessados por meio do acesso ao
site do CFA. O objetivo do projeto é compartilhar as decisões favoráveis ao Sistema, auxiliar os
Regionais na elaboração de pareceres, julgamento dos recursos, na autuação de pessoas
físicas/jurídicas e nas demais atividades que fazem parte da esfera de atuação dos Regionais.
2.7. Franquia da Palavra:
Aberta à franquia da palavra, nenhum Conselheiro desejou fazer uso da palavra.
3. ENCERRAMENTO:
3.1. A sessão foi encerrada, com a lavratura da presente ata que vai assinada pelo Presidente, Adm.
Leocir Dal Pai e pelo Vice-Presidente de Administração e Finanças, Adm. Miguel Luiz Marun
Pinto.

Adm. Leocir Dal Pai
Presidente
CRA-RJ nº 20-28403- 9

Adm. Miguel Luiz Marun Pinto
V.P. de Administração e Finanças
CRA-RJ nº 20-23405
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1. PRESENÇAS:
1.1. Conselheiros Titulares:
Adm. Leocir Dal Pai – Presidente
Adm. Miguel Luiz Marun Pinto – V.P.de Administração e Finanças
Adm. Wallace de Souza Vieira – V.P. de Educação, Estudos e Pesquisas
Adm. Elizabeth da Costa Bastos – V.P. de Registro Profissional
Adm. William Pinto Machado – V.P. de Fiscalização
Adm. Jorge Humberto Moreira Sampaio
Adm. Clésio Guimarães Faria
Adm. Manoel Francisco D’Oliveira
Adm. Mara Darcy Biasi Ferrari Pinto
Adm. Edson Fernando Alves Machado
Adm. Dácio Antonio Machado de Souza
Adm. Reginaldo Souza de Oliveira
1.2. Outras Presenças:
Marinei de Souza Soares – Secretariando o Plenário
Leonardo Ribeiro Fuerth – Superintendente Geral do CRA-RJ
Adv. Marcelo Almeida – Assessor Jurídico
Katia Biaia - Chefe da Assessoria de Comunicação
Ronaldo Reis – Funcionário da TI
Contador José Ribamar Cypriano do Amaral
Adm. Adolpho de Oliveira – Coordenador Financeiro
Adm. José Ricardo da Silva – Coordenador Administrativo
2. PROVIDÊNCIAS E DELIBERAÇÕES:
2.1. Abertura:
Aberta a sessão pelo Presidente do CRA-RJ, Adm. Leocir Dal Pai, que leu a pauta desta sessão e deu
prosseguimento aos trabalhos.
2.2. Apresentação do balancete, do CRA-RJ, de outubro/2018:
O Contador José Ribamar do Amaral Cypriano, da Amaral Contabilidade, fez a apresentação do
balancete do CRA-RJ, referente ao mês de outubro de 2018, chamando a atenção para o déficit
orçamentário apontado no ano. Os Conselheiros Clésio Faria e Manoel Francisco D’Oliveira, membros
da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRA-RJ (CPTC), informaram que houve redução
da conta de Serviços, mas que é necessário se mexer nas contas de pessoal para se alcançar o equilíbrio
necessário. São pelo parecer favorável à aprovação do balancete em questão, porém com essa ressalva.
O Conselheiro Edson Machado disse que lamenta que pela primeira vez seja observado déficit
orçamentário e que outras medidas preventivas não tenham sido tomadas a tempo pelos gestores. A
Conselheira Mara Biasi e o Conselheiro William Machado disseram que é importante se tomar uma
decisão para reverter esse quadro como medida de gestão da Diretoria Executiva. O Conselheiro
Miguel Marun, Vice-presidente de Administração e Finanças do CRA-RJ, informou que está
formulando propostas para que a próxima gestão (2019/2020) possa decidir com mais segurança já no
início do próximo ano. A Conselheira Elizabeth Bastos disse que antes de se mexer no quadro de
pessoal é necessário um planejamento para se evitar decisões açodadas. O Conselheiro Dácio Machado
falou que os descontos a serem concedidos para pagamento à vista da anuidade de 2019, poderão ser
inferiores ao que poderia ser praticado, por conta das elevadas despesas de custeio do CRA-RJ. Com a
palavra, o Superintendente Geral do CRA-RJ, Adm. Leonardo Fuerth informou que a receita frustrada,
em relação ao que previa arrecadar em 2017-2018, é uma das principais causas do déficit orçamentário
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têm que ser analisados pois há contratos muito elevados que se revistos poderão contribuir para se
evitar demissões. O Conselheiro Edson Machado disse que o ano eleitoral contribuiu para a atual
gestão não tomar decisões a tempo; que acredita que o CRA-RJ tem um dos maiores quantitativos de
Cargos em Comissão dentre todos os CRAs; e acrescentou que a Diretoria Executiva deveria tomar
as decisões importantes para reverter esse quadro ainda neste ano. O Conselheiro Miguel Marun disse
que tem estudado algumas propostas para a redução das despesas de pessoal para o ano de 2019, com
vistas a um maior equilíbrio econômico-financeiro da entidade, como a não concessão de reajuste
salarial no próximo ano, revisão dos valores pagos a título de vale-transporte, melhor uso dos
veículos do CRA-RJ, dentre outras medidas. O Presidente do CRA-RJ disse que a entidade visa o
atendimento aos Administradores; que a redução de pessoal é uma necessidade imperiosa, inclusive
pelo grau de informatização e virtualização que o Conselho alcançou nos últimos anos; que os
contratos em vigor têm sido acompanhados sob à luz da legislação e da necessidade da entidade.
Aduziu que em sua gestão não foi contratado nenhum novo prestador de serviço ou novo ocupante
de cargo comissionado; e que foi possível rever contratos de aluguéis de algumas Casas do
Administrador. Concluiu dizendo que no final deste 2º semestre, quando se agravou o problema de
arrecadação, algumas medidas já não seriam tão efetivas se adotadas ainda neste ano. Aprovado por
maioria o balancete de outubro de 2018 do CRA-RJ, com votos contrários dos Conselheiros Edson
Machado, Reginaldo Souza e Dácio Machado.
2.3. 3ª Reformulação Orçamentária do CRA/RJ:
O Contador José Ribamar do Amaral Cypriano, da Amaral Contabilidade, apresentou a 3ª
reformulação orçamentária de 2018 do CRA-RJ, com remanejamentos da ordem de 0,74% nas
receitas e de 1,84% nas despesas. Aprovada por maioria a 3ª reformulação orçamentária de 2018 do
CRA-RJ, com as abstenções dos Conselheiros Edson Machado, Reginaldo Souza e Dácio Machado.
O Presidente do CRA-RJ informou que a proposta orçamentária do CRA-RJ para 2019 será
apresentada na próxima semana, tendo em vista que está sendo readequada à realidade econômicofinanceira do CRA-RJ.
2.4. Novo Plano de Contas do Sistema CFA/CRAs:
O Contador José Ribamar do Amaral Cypriano, da Amaral Contabilidade, explicou o novo Plano de
Contas do Sistema CFA/CRAs que vem a ser a nova proposta vem do Governo Federal que traz
novidades como o provisionamento de possíveis pagamentos de ações judiciais, depreciação de bens,
dentre outras medidas que conferirão maior transparência e eficiência à gestão das entidades.
2.5. Agendamento das sessões plenárias para o mês de dezembro/2018:
Agendadas para os dias 05 e 12 de dezembro de 2018 as sessões plenárias do mês de dezembro de
2018.
2.6. Franquia da palavra:
Aberta à franquia da palavra, nenhum Conselheiro desejou fazer uso da palavra.
3. ENCERRAMENTO:
3.1. A sessão foi encerrada, com a lavratura da presente ata que vai assinada pelo Presidente, Adm. Leocir
Dal Pai e pelo Vice-Presidente de Administração e Finanças, Adm. Miguel Luiz Marun Pinto.

Adm. Leocir Dal Pai
Presidente
CRA-RJ nº 20-28403- 9

Adm. Miguel Luiz Marun Pinto
V.P. de Administração e Finanças
CRA-RJ nº 20-23405
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1. PRESENÇAS:
1.1. Conselheiros Titulares:
Adm. Leocir Dal Pai – Presidente
Adm. Miguel Luiz Marun Pinto – V.P.de Administração e Finanças
Adm. Wallace de Souza Vieira – V.P. de Educação, Estudos e Pesquisas
Adm. Elizabeth da Costa Bastos – V.P. de Registro Profissional
Adm. William Pinto Machado – V.P. de Fiscalização
Adm. Jorge Humberto Moreira Sampaio
Adm. Clésio Guimarães Faria
Adm. Manoel Francisco D’Oliveira
Adm. Mara Darcy Biasi Ferrari Pinto
Adm. Edson Fernando Alves Machado
Adm. Dácio Antonio Machado de Souza
Adm. Reginaldo Souza de Oliveira
1.2. Outras Presenças:
Marinei de Souza Soares – Secretariando o Plenário
Leonardo Ribeiro Fuerth – Superintendente Geral do CRA-RJ
Adv. Marcelo Almeida – Assessor Jurídico
Katia Biaia - Chefe da Assessoria de Comunicação
Ronaldo Reis – Funcionário da TI
2. PROVIDÊNCIAS E DELIBERAÇÕES:
2.1. Abertura:
Aberta a sessão pelo Presidente do CRA-RJ, Adm. Leocir Dal Pai, que leu a pauta desta sessão e
deu prosseguimento aos trabalhos.
2.2. Adm. Francisco de Jesus é eleito para membro da Academia Brasileira das Ciências
Econômicas, Políticas e Sociais:
Acusado o recebimento de convite para a posse do Adm. Francisco de Jesus, eleito para
membro da Academia Brasileira das Ciências Econômicas, Políticas e Sociais. Os Conselheiros
parabenizaram o colega, presente a este recinto, pelo reconhecimento alcançado.
2.3. Reajuste do plano da Bradesco Saúde (Qualicorp) a partir de janeiro/2019:
Acusado o recebimento de informe da Qualicorp que noticia o aumento de 11,92% no Plano
Bradesco, a partir de janeiro de 2019.
2.4. Franquia da palavra:
Aberta à franquia da palavra, nenhum Conselheiro desejou fazer uso da palavra.
2.5. Relato de processos:
Após a devida análise, discussão e apresentação dos votos dos respectivos Conselheiros
relatores, foram aprovados pelo Plenário, por unanimidade, os relatos proferidos em 03(três)
processos nesta sessão, sendo os mesmos da Conselheira Elizabeth da Costa Bastos
2.6. Outros Assuntos:
2.6.1.O Adm. Carlos Roberto Fernandes Araujo, acompanhado de colaboradores da Casa Ronald
Mc Donalds, informou que a ONG recebeu dois certificados que condecoram a seriedade e a
transparência do trabalho realizado em prol das famílias de crianças e adolescentes em
tratamento de câncer. No dia 30 de 30 de outubro, a Casa ganhou, na Finlândia, o primeiro
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lugar da premiação IPMA (International Project Management Association) de 2018, como
melhor Programa de Planejamento Estratégico de ONGs em todo o mundo - Program of
Excellence in Management Project Organizational Culture Transformation. O prêmio Melhores
ONGs foi criado para valorizar o trabalho das organizações filantrópicas que se destacam pelas
boas práticas de gestão e transparência, avaliando processos administrativos, contábeis,
comunicação e a captação de recursos vigentes. Com esse reconhecimento há o estímulo para a
melhoria contínua das Instituições, criando espaços de visibilidade e oportunidades para
encontrar mais doadores. A Casa Ronald McDonald McDonald-RJ é uma instituição sem fins
lucrativos que tem como missão “Dar atenção integral às crianças e adolescentes portadores de
câncer e às suas famílias”. Atualmente, a unidade conta com 57 hóspedes que realizam seus
tratamentos nos principais hospitais públicos da cidade, junto aos seus responsáveis, e
diariamente recebem todo o apoio de alimentação, transporte, educação, entretenimento, apoio
social e psicossocial. Desde 2015, a instituição desenvolve um Programa de Excelência em
Gestão liderado pelo professor e Adm. Carlos Roberto Fernandes de Araujo, coordenador da
Comissão Especial de Finanças do CRA-RJ, com o apoio do Conselho Regional de
Administração do Rio de Janeiro junto às comissões de Finanças, RH e Empresas Júnior, cujo
objetivo foi aprimorar os processos de administração estratégica e gerar a eficácia da
sustentabilidade e da aplicação dos recursos financeiros em prol dos Programas Sociais da Casa
Ronald McDonald-RJ. O processo de Transformação da Cultura Organizacional deu origem ao
Projeto do IPMA, e forneceu o suporte para o alcance das metas e do sucesso na comunicação
institucional, bem como a proximidade da gestão no acompanhamento das ações e das
prioridades implementadas em cada setor. Após essa fase, foi dada a continuidade para as
demais equipes de trabalho, através do desenvolvimento do trabalho de Resiliência, para a
facilitação do enfrentamento pessoal no processo de mudança, do Coaching, para o
desenvolvimento das competências e habilidades de cada pessoa envolvida, para gerar bons
resultados, e da gestão dos processos eficazes, para um melhor acompanhamento e alinhamento
dos projetos, através de um único propósito, e do empreendedorismo individual de cada
integrante que liderou uma, dentre as 16 iniciativas estratégicas descritas e trabalhadas no
modelo PMDPr. A Conselheira Mara Biasi e os Conselheiros William Machado e Francisco de
Jesus elogiaram a ONG e disseram que esse exemplo deve ser disseminado. O Presidente do
CRA-RJ parabenizou a agradeceu a oportunidade do CRA-RJ ter participado dessa empreitada
de sucesso.
2.6.2..O Adm. Carlos Roberto Fernandes Araujo informou da realização no dia de hoje, a partir das
18h30, a Academia Brasileira de Ciência da Administração (ABCA) promoverá mais uma edição
do evento ‘Encontro com a Academia’ com o tema ‘Os atuais desafios da Gestão Pública’. E
para falar sobre o assunto, foram convidados os Administradores Wagner Siqueira, presidente
do CFA e conselheiro federal pelo Rio de Janeiro; Mara di Biasi, consultora do Ibam e
conselheira do CRA-RJ; e Bianor Cavalcanti, diretor de Relações Internacionais da FGV. A
palestra acontecerá na Ebape/FGV, em Botafogo.
2.6.3. O Conselheiro Reginaldo Souza propôs que o CRA-RJ crie uma Comissão do Terceiro Setor,
dada a importância e a representação desse segmento na sociedade.
2.6.4 A Conselheira Elizabeth Bastos informou que o CRA-RJ seu amplo apoio ao SIPAT de Furnas,
realizado na semana passada, com participação da área de Comunicação e diversos palestrantes
que se dispuseram a dar palestras sem qualquer custo para os colaboradores daquela empresa de
economia mista.
2.6.5. A Conselheira Elizabeth Bastos registrou o recebimento a revista da AHERJ – Associação dos
Hospitais do Estado do Rio de Janeiro.
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2.6.6. O Conselheiro Wallace Vieira propôs a inclusão na Comissão de Marketing dos administradores Rita de
Cassia Borges Lima e Alex Sander Agrellos Modesto. Aprovado por unanimidade pelo Plenário.
2.6.7. O Conselheiro Miguel Marun disse que foi realizado com sucesso o evento sobre síndicos: Desafios da
Administração de Condomínios com a Adm. Rosely Schwartz no auditório do CRA-RJ.

3. ENCERRAMENTO:
3.1. A sessão foi encerrada, com a lavratura da presente ata que vai assinada pelo Presidente, Adm. Leocir
Dal Pai e pelo Vice-Presidente de Administração e Finanças, Adm. Miguel Luiz Marun Pinto.

Adm. Leocir Dal Pai
Presidente
CRA-RJ nº 20-28403- 9

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

