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1. PRESENÇAS: 

1.1.  Conselheiros Titulares: 
       Adm. Jorge Humberto Moreira Sampaio – Presidente 
       Adm. Leocir Dal Pai – VP de Planejamento e Desenvolvimento Institucional 

Adm. Miguel Luiz Marun Pinto – V.P.de Educação, Estudos e Pesquisas 
Adm. Elizabeth da Costa Bastos – V.P de Registro Profissional 
Adm. Marco Aurélio Lima de Sá – V.P.de Fiscalização 
Adm. Clésio Guimarães Faria 
Adm. Edson Fernando Alves Machado 
Adm. Manoel Francisco D’Oliveira 
Adm. Mara Darcy Biasi Ferrari Pinto  
Adm. Yara Maria Guimarães Assis Rezina 
Adm. William Pinto Machado  
Adm. Wallace de Souza Vieira 

 
1.2.  Conselheiros Suplentes: 
        Adm. Elioneide  de Souza Silva Venâncio  

 Adm. Francisco Carlos Santos de Jesus 
Adm. Renata Motta Vasconcellos 
Adm. Suely Santos Motta 
  

1.3 . Outras Presenças: 
Marinei de Souza Soares – Secretariando o Plenário 
Adm. Leonardo Ribeiro Fuerth – Superintendente Geral do CRA/RJ  
Adv. Marcelo Almeida – Assessor Jurídico 

      Adm. Paulo Cesar Coelho – Coordenador de Fiscalização 
                Ana Maria Martins – Chefe do Setor de Registro/Coord. do Núcleo de Palestras  
                Adm. Marta Maria Lemos de Almeida – Chefe do Setor de Apoio à Interiorização 
                Katia Biaia – Assessora de Comunicação 

Adm. Rômulo César Pontes Fidelis -  Assessor Técnico 
Adv. Claudia Maria Souza –Assistente Técnica Jurídica 

                 Cintia Miguel da Costa – Estagiária  do Setor de Tecnologia da Informação 
                 Marcelo Vieira de Almeida - Assistente Técnico em Informática                   
                 Adm. Rômulo Cesar Pontes Fidelis 
                 Adm. Raphael Monteiro – Assessor de Relações Acadêmicas 
                 Adm. José Ricardo da Silva – Coordenador de Finanças  
                 Adm. Helio Meirim 
                 Adm. Antonio Andrade 
                 Contador José Ribamar Cypriano do Amaral 

 
       2.    PROVIDÊNCIAS E DELIBERAÇÕES: 

       2.1. Aberta a sessão pelo Presidente do CRA-RJ, Adm. Jorge Humberto Moreira Sampaio, que saudou 
a todos e apresentou a justificativa de ausência do Conselheiro Reginaldo Souza, nesta data 
substituído pela Conselheira Yara Rezina. 

2.2.  Aprovação das Atas: 
     Aprovadas por unanimidade as atas das sessões plenárias do CRA/RJ nºs 3813 e 3814,de 

14/02/2017. 
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2.3.   Processo da Adm. Tania (Relato do Conselheiro Edson Machado): 

 O Conselheiro Edson Machado relatou sobre processo da Administradora Tânia [...] cujo caso 
passou por vistas do Conselheiro Marco Aurélio Lima de Sá que prolatou voto contrário ao 
entendimento do relator nesse processo. Para o Conselheiro Edson Machado, o cargo genérico 
ocupado pela profissional configura-se de nível médio, mesmo que algumas tarefas sejam 
administrativas, porém de baixa complexidade, razão pela qual mantém o seu voto a favor do 
cancelamento de registro no CRA-RJ. O Conselheiro Marco Aurélio defende que a 
Administradora ocupou cargo de chefia no passado e que o cargo atual, embora não reconhecido 
como de nível superior pela atual empregadora dela, envolve tarefas que são privativas do 
Administrador. Colocado em votação, o Plenário do CRA-RJ aprovou o cancelamento do 
registro da profissional, por oito votos a favor, dois votos contra e duas abstenções.  

       2.4.  Apresentação do balancete de janeiro de 2017 do CRA/RJ: 
Apresentado pelo contador José Ribamar do Amaral Cypriano, da Amaral Contabilidade, e pelo 
Adm. José Ricardo Silva, Coordenador de Finanças do CRA-RJ, o balancete de janeiro de 2017 
do CRA-RJ; sendo o mesmo aprovado por maioria pelo Plenário do CRA-RJ, com onze votos a 
favor, nenhum contrário e uma abstenção. 

2.5.  Relatório de Gestão do CRA/RJ de 2016: 
            Apresentado pelo Superintendente Geral do CRA-RJ, o Relatório de Gestão do CRA-RJ de 2016 

que contém peças que definem os atos e fatos administrativos e contábeis realizados pelo CRA-
RJ no exercício passado. Aprovado por maioria pelo Plenário do CRA-RJ, com onze votos a 
favor, nenhum contrário e uma abstenção. 

2.6.CFA pede contribuições para reformulação da Resolução Normativa do Prêmio Guerreiro 
Ramos de Gestão Pública:  
Acusado o recebimento de comunicação circular no qual o CFA pede contribuições aso CRAs, 
até o dia 28 de fevereiro próximo, para reformulação da Resolução Normativa do Prêmio 
Guerreiro Ramos de Gestão Pública. A Conselheira Mara Biasi pede que o CFA seja oficiado a 
respeito da prorrogação desse prazo para que a Câmara de Gestão Pública do CRA-RJ possa 
contribuir efetivamente nesse estudo.  

2.7. Presidente do CFA se manifesta contrário à Resolução do CFM que invade área do 
profissional de Administração: 
O Conselho Federal de Administração (CFA), por meio de seu Presidente, Adm. Wagner 
Siqueira, enviou, ofício ao Conselho Federal de Medicina (CFM) para contestar a Resolução CFM 
nº 2.149/2016, que definiu a “Administração em Saúde” como área de atuação e especialidade 
médica. De acordo com o CFA, tal resolução extrapola os limites de competência normativa do 
CFM, pois ampliou os campos de atuação do médico para área que a lei expressamente restringiu, 
por meio da Lei 4.769/1965, como campo de atuação do profissional de Administração. Além 
disso, a Lei nº 12.842/2013, conhecida como Ato Médico, veda tal medida, pois estabeleceu que 
a “direção de serviços de saúde não constitui função privativa de médico”. No ofício, o CFA 
pede para que o CFM revogue o do art. 1º, incisos ‘B’ e ‘D’, Anexo da Resolução nº 2.149/2016. 

2.8. Presidente do CFA se reúne com Presidentes dos Conselhos Federais de Economia e 
Psicologia: 

             Recebida a notícia de que o presidente do Conselho Federal de Administração (CFA), Adm. 
Wagner Siqueira e o presidente do Conselho Federal de Psicologia, Rogério Giannini assinaram 
no dia 16 de fevereiro último, uma nota conjunta em que assumem o compromisso de 
trabalharem em parceria pelo Projeto de Lei do Senado nº 439/2015, que dispõe sobre o 
exercício profissional da Administração. O entendimento entre as duas categorias nasceu após 
reunião realizada na sede do CFP, em Brasília,  no dia  9 de  fevereiro. Na  ocasião,  as duas  
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              autarquias se comprometeram a criar uma comissão de trabalho para propor adequações ao texto 

do PLS. Para Wagner Siqueira, a articulação quebrou completamente o conflito com os 
Psicólogos. “As beligerâncias que existiam entre as profissões era motivado por comportamentos 
arrogantes, mas vivemos novos tempos de entendimentos e de negociações. Vamos para o ganha-
ganha”, disse o presidente do CFA, lembrando que não há, a partir de agora, possibilidade de 
ganha-perde. “Os parlamentares jamais vão arbitrar e, por isso, o PLS 439 só vai avançar se ouver 
um mínimo de consenso entre as profissões”, defendeu.  

              Anunciado ainda que os presidentes do Conselho Federal de Economia (Cofecon), Júlio 
Miragaya, e do Conselho Federal de Administração (CFA), Wagner Siqueira, se reuniram em 8 de 
fevereiro, na sede do Cofecon, para tratar dos projetos de lei que que regulamentam as profissões 
de economista e administrador, PLS 658/2007 e PLS 439/2015, respectivamente. O objetivo do 
encontro foi conversar sobre as atuais divergências que impedem a tramitação e consequente 
aprovação de ambas matérias no Senado Federal e na Câmara dos Deputados.“O que nos 
aproxima é maior do que aquilo que nos divide. Acredito que as nossas diferenças são pequenas, 
e o Plenário do Cofecon tem esse entendimento. Temos divergências pontuais em relação ao 
projeto de lei dos administradores, que podem ser discutidas para entrarmos em um consenso 
sem que ninguém saia prejudicado”, afirmou o presidente do Cofecon. Durante a reunião, 
definiu-se que ambos os projetos de lei serão avaliados por comissões competentes formadas 
pelos Conselhos, que devem enviar considerações por e-mail até o dia 17 de fevereiro. No dia 08 
de março, os presidentes voltarão a se reunir para discutir o assunto e definir um texto comum 
para ser apresentado aos parlamentares. 

2.9 .Presidente do CFA questiona a existência do foro privilegiado: 
              Acusado o recebimento de matéria publicada pelo site do CFA em que o Presidente do CFA, Adm. 

Wagner Siqueira, questiona a existência do foro privilegiado que, no seu entender, é uma regalia 
que não cabe mais na sociedade atual.  

 
            
3. ENCERRAMENTO:  
3.1. A sessão foi encerrada, com a  lavratura da presente ata que vai assinada pelo Presidente, Adm. 

Jorge Humberto Moreira Sampaio, e pelo Vice-Presidente de Planejamento e Desenvolvimento 
Institucional, Adm. Leocir Dal Pai. 

 
   
 
 

            Adm. Jorge Humberto Moreira Sampaio                           Adm. Leocir dal Pai 
                            Presidente                                                V.P.de Planej.e Desenv. Institucional 

        CRA/RJ nº 20-26201-9                                                    CRA/RJ nº 20-28403-9 
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1. PRESENÇAS: 
1.1.  Conselheiros Titulares: 
       Adm. Jorge Humberto Moreira Sampaio – Presidente 
       Adm. Leocir Dal Pai – V.P. de Planejamento e Desenvolvimento Institucional  

Adm. Miguel Luiz Marun Pinto – V.P.de Educação, Estudos e Pesquisas 
Adm. Elizabeth da Costa Bastos – V.P de Registro Profissional 
Adm. Marco Aurélio Lima de Sá – V.P.de Fiscalização 
Adm. Clésio Guimarães Faria 
Adm. Edson Fernando Alves Machado 
Adm. Manoel Francisco D’Oliveira 
Adm. Mara Darcy Biasi Ferrari Pinto  
Adm. Francisco Carlos Santos de Jesus 
Adm. William Pinto Machado  
Adm. Wallace de Souza Vieira 

 
1.2.  Conselheiros Suplentes: 

Adm. Renata Motta Vasconcellos 
Adm. Elioneide  de Souza Silva Venâncio 
Adm. Suely Santos Motta 
 

1.3 . Outras Presenças: 
        Marinei de Souza Soares – Secretariando o Plenário 

 Adm. Leonardo Ribeiro Fuerth – Superintendente Geral  
 Adv. Marcelo Almeida – Assessor Jurídico 
 Adm. Paulo Cesar Carvalho Coelho – Coordenador de Fiscalização 
Adm. Rômulo César Pontes Fidelis -  Assessor Técnico 
Adv. Claudia Maria Souza –Assistente Técnica Jurídica 

                Cintia Miguel da Costa – Estagiária  do Setor de Tecnologia da Informação 
                Ana Maria Martins – Chefe do Setor de Registro /Coord. do Núcleo de Palestras  
                Kátia Biaia – Assessora de Comunicação 
                Marcelo Vieira de Almeida - Assistente Técnico em Informática                   
                Adm. Raphael Monteiro – Assessor de Relações Acadêmicas 
                Adm. Helio Meirim 
               Adm. Antonio Andrade  
 
       2.    PROVIDÊNCIAS E DELIBERAÇÕES: 

       2.1. Aberta a sessão pelo Presidente do CRA-RJ, Adm. Jorge Humberto Moreira Sampaio, que 
solicitou a presença do Conselheiro Francisco Carlos Santos de Jesus, mediante a ausência 
justificada do Conselheiro Reginaldo Souza e da Conselheira Yara Rezina que teve que se 
retirar por compromissos particulares. 

2.2. 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 45( 
quarenta e cinco) processos nesta sessão, sendo 02 (dois) processos do Conselheiro Marco 
Aurelio Lima de Sá, 06(seis) processos do Conselheiro Miguel Luiz Marun Pinto, 03(três) 
processos do Conselheiro Clésio Guimarães Faria, 05(cinco) processos da Conselheira 
Elizabeth da Costa Bastos, 05(cinco) processos do Conselheiro Manoel Francisco D’Oliveira,  
02(dois) processos do Conselheiro William Pinto Machado, 02(dois) processos do Wallace de 
Souza Vieira, 05(cinco) processos da Conselheira Mara Darcy Biasi Ferrari Pinto, 05(cinco) 
processos do Conselheiro Edson Fernando Alves Machado,06(seis) processos do Conselheiro 
    
 
  Leocir Dal Pai, e  04(quatro) processos do Conselheiro Reginaldo Souza de Oliveira, que    
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  nesta data foi relatado pela Conselheira Yara Maria Guimarães Assis Rezina. 
2.3. Relatório de atividades da Comissão  de Logística: 

  Apresentado pelo Adm. Helio Meirim, Coordenador da Comissão de Logística (CLog) do 
CRA-RJ, o relatório de atividades desenvolvidas pelo grupo em 2016, como o III Elog – 
Encontro do Profissional de Logística, realizado pelo CRA-RJ em junho de 2016; e o Plano 
de Trabalho da CLog para 2017. Dentre objetivos e metas, a Clog tenciona para 2017 a 
realização do IV Elog e a produção de palestras, programas na Radio e TV Play CRA-RJ e      

elaboração de artigos científicos. 
2.4. Relatório de atividades da Comissão de Gestão Pública: 

              Apresentado pelo Conselheiro Marco Aurélio Lima de Sá, Coordenador da Comissão de 
Gestão Pública (CGP) do CRA-RJ em 2016, o relatório de atividades desenvolvidas em 
2016, com destaque para o esforço de inserção do Dia do Administrador no calendário 
oficial de datas comemorativas dos municípios do RJ e a realização do 1º Seminário de 
Gestão Pública. Apresentado pela Conselheira Mara Biasi, Coordenadora da Comissão de 
Gestão Pública do CRA-RJ em 2017, o Plano de Trabalho da CGP para 2017 que conta com 
as Casas do Administrador no interior para irradiar as ações da comissão neste ano, dentre 
elas: desenvolver o aprofundamento dos conhecimentos teóricos e das práticas de gestão 
pública no âmbito do CRA e de sua clientela; ampliar os esforços, junto às municipalidades 
fluminenses,  para a instituição do Dia do Administrador; desenvolver levantamentos para 
identificação da participação dos administradores que ocupam cargos de gestão e 
administração, em nível municipal e estadual, nos poderes Executivo e Legislativo; identificar 
oportunidades de participação junto aos conselhos Estaduais e Municipais que tenham 
atividades inerentes às profissões registradas junto ao CRA-RJ; utilizar as mídias sociais do 
CRA-RJ para disseminar conhecimento sobre as práticas de gestão pública; e desenvolver  
eventos para a difusão dos seus estudos e pesquisas. Disse ainda que o IBAM – Instituto 
Brasileiro de Administração Municipal, conveniado com o CRA-RJ há alguns anos, 
cooperará com a CGP no cumprimento de algumas metas e ações. 

          2.5. Relatório de atividades da Comissão de Juniores: 
Apresentado pelo Adm. Antonio Andrade, Coordenador da Comissão de Empresas Juniores 
do CRA-RJ, o relatório de atividades de 2016 e o Plano de Trabalho da referida comissão 
para 2017. Explanado que o número de empresas juniores participantes desse espaço aberto 
pelo CRA-RJ há dez anos, vem crescendo, inobstante a alta e natural rotatividade de 
discentes que se mantém nesse movimento e EJ. Para 2017, pretende-se a realização de 
reuniões estruturadas, eventos abertos a todos os interessados e o fortalecimento da relação 
com a Federação de Empresas Juniores do RJ (Rio Junior).  

2.6.  Membros das Comissões Especiais Temáticas:  
                 Aprovados por unanimidade, pelo Plenário do CRA-RJ, os nomes dos membros das 

comissões especiais temáticas  do CRA-RJ, novos ou reconduzidos, nesta data apresentados, 
motivo pelo qual o Presidente do CRA-RJ assinará portarias específicas nomeando-os. 

          2.7. Sessões Plenárias (deliberação para o 2º semestre de 2017): 
Os Conselheiros deliberaram a respeito do melhor dia e horário para a realização das sessões 
plenárias do CRA-RJ.As sessões plenárias de março continuarão  sendo realizadas às terças-
feiras na parte da tarde; e a partir do mês de abril, inclusive, sessões serão realizadas nas 
manhãs de quartas-feiras. Aprovado por unanimidade.  

2.8.  UVA – Centro encaminha cadastro de bacharéis, resultado do Convênio Institucional 
assinado com o CRA/RJ: 
Acusado o recebimento de expediente do Diretor Acadêmico da UVA-Centro, Prof. Claudio 
Fico, encaminhando ao CRA/RJ uma planilha eletrônica contendo o cadastro de todos os 
bacharéis em Administração formados por aquela IES/campus desde a sua fundação em  
 
  2013, resultado do Convênio Institucional assinado com o CRA-RJ. 

 2.9.   Relatório de 2016 da Assessoria de Relações Acadêmicas do CRA/RJ:          
                   O Chefe da Assessoria de Relações Acadêmicas (ASRAC) do CRA-RJ, Adm. Raphael 



 
         CRA/RJ                                                                                          ATA DE REUNIÃO 

 Ata da Sessão Plenária nº 3816           Data: 21/02/2017                          Folha: 03/04 
 

Monteiro, apresentou o relatório de 2016 da sua assessoria, indicando que no ano passado 
realizou 12 palestras sobre o registro profissional e 76 palestras institucionais em IES do 
Estado do RJ; além de ter participado de 11 eventos acadêmicos nas IES e organizado 20 
visitas técnicas de estudantes e professores à sede do CRA-RJ. Ainda em 2016 a van do 
CRA-RJ Itinerante, sob sua coordenação, aumentou significativamente a sua mobilidade e 
visibilidade em diversas regiões do Estado do RJ, com 21 saídas e 369 atendimentos. O 
ônibus do CRA-RJ permitiu visita de diversas turmas de alunos de Administração e de 
Tecnologia em Gestão à sede do CRA-RJ, gerando assim visibilidade e estreitamento às 
relações do Conselho com as IES e a sociedade. O Conselho Regional de Administração 
do Rio de Janeiro promoveu durante todo o ano de 2016 diversos outros eventos com o 
intuito de contribuir para o enriquecimento intelectual e prático dos graduados em 
Administração ou tecnólogos em gestão. Muitos desses eventos contaram com a 
participação ativa de membros das comissões especiais do CRA/RJ, seja como palestrantes 
ou participantes, muitos desses grupos propondo à Diretoria do CRA-RJ a realização de 
eventos setoriais que foram realizados com grande êxito. 

          2.10. Composição do NPFIL do CRA/RJ: 
          Aprovada por unanimidade a recondução do servidor Ronaldo dos Reis como membro do 

Núcleo de Preparação da Fase Interna das Licitações do CRA-RJ, para o biênio 2017/2018 
mantidas as demais nomeações constantes da Portaria CRA-RJ nº 08 de 01/02/2017. 

2.11.  Reunião da Comissão Especial de Revisão e Instrução Processual: 
     A Conselheira Elizabeth Bastos informou que realizará na data de hoje uma primeira 

reunião da Comissão Especial de Revisão e Instrução Processual. 
2.12.  Projeto ao CFA/Proder: 

                   A Conselheira Yara Rezina relatou a respeito da 1ª reunião da Comissão do Proder-RJ, 
realizada nesta data, oportunidade em que foi aprovado o encaminhamento de quatro 
projetos para o CFA/Proder: Fiscalização Prospectiva de Pessoa Física no CRA-RJ; 
Expansão da sede administrativa do CRA-RJ; Modernização do Parque Tecnológico e 
Cursos EAD para a Universidade Corporativa do Administrador do CRA-RJ.          
Aprovado por unanimidade pelo Plenário do CRA-RJ. 

2.13.  Presidente do CFA  se reúne com Presidentes dos Conselhos federais de Economia 
e Psicologia:  

         Exibida no Plenário do CRA-RJ uma entrevista concedida pelo Presidente do CFA à TV 
Play CRA-RJ, sobre essas temáticas envolvendo as negociações com o CFP e com o 
COFECON.  O Conselheiro Edson Machado parabenizou o Presidente do CFA a respeito 
dessas conversar com os Conselhos Federais de outras profissões que têm zona cinzenta 
com a legislação dos profissionais de Administração; e sugeriu que o CRA-RJ envie um 
ofício manifestando solidariedade com essas negociações em curso 

2.14.  Franquia da Palavra: 
         2.14.1.O Conselheiro Leocir Dal Pai, na qualidade de avaliador do Inep/Mec, parabenizou o 

CRA-RJ pela elaboração de relatórios que avaliam os cursos de Administração do Estado 
do Rio de Janeiro. Aproveitou a oportunidade para informar que não estará presente às 
sessões plenárias de 07 e 14 de março de 2017, por outros compromissos particulares. 

2.14.2.O Conselheiro Wallace Souza Vieira disse que a área de logística, sob o ponto de vista do 
mercado de trabalho do Administrador, é das mais invadidas apesar de ser, na sua opinião, 
a que mais abre oportunidades para os profissionais de administração atualmente.  

2.14.3.O Conselheiro Clésio Faria disse que fará uma palestra na Unilagos, no dia 6 de março, 
fruto do contato feito pela ASRAC com as IES do RJ. 

          2.14.4.O Conselheiro Miguel Marun ressaltou a importância da presença da ASRAC participando 
de eventos nas diversas IES do interior do RJ. 

          2.14.5.O Presidente do CRA-RJ agradeceu e parabenizou aos colaboradores que realizaram 
apresentações nas sessões plenárias de hoje e agradeceu aos demais funcionários presentes 
na assistência às sessões hoje realizadas. 
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3. ENCERRAMENTO:  
3.1. A sessão foi encerrada, com a  lavratura da presente ata que vai assinada pelo Presidente, 

Adm. Jorge Humberto Moreira Sampaio, e pelo Vice-Presidente de Planejamento e 
Desenvolvimento Institucional, Adm. Leocir Dal Pai. 

 
  

            Adm. Jorge Humberto Moreira Sampaio                           Adm. Leocir dal Pai 
                            Presidente                                                V.P.de Planej. e  Desenv. Institucional 

        CRA/RJ nº 20-26201-9                                                    CRA/RJ nº 20-28403-9 
 

 


