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1. PRESENÇAS: 
1.1.  Conselheiros Titulares: 
       Adm. Jorge Humberto Moreira Sampaio – Presidente 
       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. Reginaldo Souza de Oliveira 
Adm. William Pinto Machado  
Adm. Wallace de Souza Vieira 

 
1.2.  Conselheiro Suplente: 
        Adm. Paulo Roberto de Abreu Hollanda 

 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 
 Berenice Lima – Assessora da Presidência  
 Adm. Paulo Cesar Carvalho Coelho – Coordenador de Fiscalização 
 Adm. Roberta Cristina Sá Martins – Chefe da Secretaria Geral/Licitação 

                 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. Marta Almeida  – Chefe do  Setor de Interiorização  
                Adm. Gleiciane Pagun 
                Marta Rocha Faia 
 
       2.    PROVIDÊNCIAS E DELIBERAÇÕES: 

      2.1. Aberta a sessão pelo Presidente do CRA-RJ, Adm. Jorge Humberto Moreira Sampaio, que  
saudou todos os presentes, registrou a presença do Coordenador de Informática do CFA, José 
Carlos de Araújo Ferreira, e apresentou a ausência justificada do Conselheiro Leocir Dal Pai 
que nesta data foi substituído pelo Conselheiro Francisco Carlos Santos de Jesus. 

2.2.  O Presidente do CRA-RJ, dirigindo-se às Conselheiras, funcionárias e estagiárias do CRA-RJ, 
fez um pronunciamento em homenagem ao Dia Internacional da Mulher (8 de março), 
destacando que ele próprio, ao longo de sua carreira, observou “a enorme importância de ser 
liderado e de compartilhar projetos com a participação e liderança das mulheres”. A 
Conselheira Mara Biasi agradeceu a manifestação do CRA-RJ e chamou a atenção para a 
igualdade de gêneros, “havendo ainda muito a se fazer em busca da equalização de 
oportunidade e de direitos”. O Conselheiro Edson Machado falou que a sociedade brasileira 
ainda é machista e que esse padrão histórico deve ser superado para que a igualdade de gênero 
seja perseguida; que a proposta de igualar homens e mulheres na reforma da previdência é 
algo que ignora a dupla jornada das mulheres e que deve ser discutida mais a fundo; e concluiu 
dizendo que na sua visão o CRA-RJ é uma das entidades que mais valoriza a luta da mulher. 

       2.3. Informação do Proder RJ:  
             O Presidente do CRA-RJ prestou informações a respeito do encaminhamento, ao 

CFA/Proder 2017, dos quatro projetos aprovados pela Comissão do Proder/RJ e do Plenário 
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do CRA-RJ, sendo eles: fiscalização prospectiva de pessoa física; expansão da sede 
administrativa do CRA-RJ; modernização do parque tecnológico; e novos cursos EAD da                
UCAdm. Todos os projetos foram protocolados dentro prazo estabelecido pelo CFA. 

2.4.  Aprovação das Atas:        
Aprovadas por unanimidade as atas das sessões plenárias do CRA-RJ nºs 3.815 e 3.816 de 
21/02/2017. 

2.5. CFA prorroga prazo de recebimento das contribuições para reformulação da 
Resolução Normativa do Prêmio Guerreiro Ramos: 

              Apresentado e-mail circular do CFA, informando aos CRAs que o CFA acatou a sugestão do 
CRA-RJ e prorrogou até 17 de março de 2017 o prazo de recebimento das contribuições para 
reformulação da Resolução Normativa do Prêmio Guerreiro Ramos. A Conselheira Mara Biasi 
informou que a Comissão de Gestão Pública do CRA-RJ está analisando tal regulamento e que 
será apresentada uma proposta na sessão plenária do CRA-RJ agendada para 15/03/2017. 

       2.6.  CFA informa sobre a Auditoria Independente nos CRAs: 
               Acusado o recebimento de ofício do CFA que informa sobre a realização da auditoria 

independente no CRA-RJ no período de 10 a 13 de abril de 2017. O objetivo da Auditoria é 
dar cumprimento às exigências do Tribunal de Contas da União e consta da verificação das 
ações administrativas, contábeis e financeiras desse Regional, tão somente do exercício de 
2016, que servirão de orientação para a análise e aprovação da Prestação de Contas pelo 
Plenário do CFA. 

2.7. Decisão judicial sobre a intervenção do CFA no CRA-PA: 
     O Presidente do CRA-RJ e o Assessor Jurídico do CRA-RJ, Adv. Marcelo Almeida, teceram 

breves considerações a respeito da decisão judicial sobre a intervenção do CFA no CRA-PA, 
ressaltando que o TRF da 1ª Região cassou a decisão de antecipação de tutela que havia 
suspendido a intervenção naquele regional sem, no entanto, julgar o mérito da ação judicial, 
que pelos trâmites atuais deve ter o seu deslinde brevemente, O Conselheiro Edson Machado 
chamou a atenção para a forma com que o CFA, em 2016,patrocinou a intervenção no CRA-
PA, sem, em sua opinião, cumprir os requisitos necessários para uma ação desse porte. O 
Presidente do CRA-RJ afirmou que essa questão é muito cara ao atual Presidente do CFA, 
Adm. Wagner Siqueira, que tem compromisso pela legalidade e respeito aos Regionais, e que 
esse caso de referência, no CRA-PA, deve desaguar em uma espécie de normatização que 
delimite adequadamente o papel do CFA enquanto órgão orientador e fiscalizador do Sistema 
CFA/CRAs. 

2.8. Convocação para a 1ª Assembleia de Presidente Conjunta do Sistema CFA/CRAs, a 
realizar-se nos dias 15, 16 e 17 de março de 2017, em Brasília/DF: 
Acusado o recebimento de convocação do Presidente do CRA-RJ para a 1ª Assembleia de 
Presidentes, conjunta com os Conselheiros Federais, do Sistema CFA/CRAs; a realizar-se nos 
dias 15, 16 e 17 de março de 2017, em Brasília/DF. 

       2.9. Apresentação de caso sobre licitação para gerenciamento de abastecimento no 
Governo do Estado  do Espírito Santo: 

              O Presidente do CRA-RJ apresentou uma consulta recebida no CRA-RJ, sobre licitação para 
gerenciamento de abastecimento no Governo do Estado do Espírito Santo. Com base em 
certame realizado pelo CRA-RJ, quando o Setor de Fiscalização do CRA-RJ emitiu a certidão 
de obrigatoriedade de registro cadastral, no sentido de que para a execução desse tipo de 
serviço, torna-se obrigatório o registro junto ao respectivo Conselho Regional, a Secretaria de 
Estado de Gestão e Recursos Humanos do Estado do Espírito Santo está elaborando projeto 
para contratação semelhante e deseja saber o respaldo legal que o CRA-RJ adotou para fazer 
constar no edital a exigência do registro no CRA. Na opinião do Presidente do CRA-RJ, esse é 
um tema importante, já que envolve a realização de atividades que podem ser consideradas 
privativas do Administrador. O assunto foi encaminhado ao Vice-presidente de Fiscalização   

              do CRA-RJ, Adm. Marco Aurélio Lima de Sá, que elaborará um parecer a respeito da consulta 
formulada pela Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos do Estado do Espírito 
Santo. 
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        2.10. Participação de funcionários no 7º Erafic, em Brasília, nos dias 06 e 07/04/2017 na 
sede desse CFA: 
O Presidente do CRA-RJ informou que determinou a inscrição dos Coordenadores 
Administrativo e Financeiro deste CRA-RJ, Adm. Adolpho da Silva Oliveira e José Ricardo 
Silva, respectivamente, para participarem do 7º ERAFIC – Encontro de Responsáveis pelas 
áreas Administrativo, Financeira e Contábil do Sistema CFA/CRAs, que se realizará nos dias 
06 e 07/04/2017 na sede desse CFA. 

 
 
 
 

             
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 pela Vice-Presidente de Registro Profissional, 
Adm. Elizabeth Costa Bastos. 

 
  

            Adm. Jorge Humberto Moreira Sampaio                           Adm. Elizabeth da Costa Bastos 
                            Presidente                                                          V.P.de Registro Profissional 

        CRA/RJ nº 20-26201-9                                                    CRA/RJ nº 20-40064-1 
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1. PRESENÇAS: 
1.1.  Conselheiros Titulares: 
       Adm. Jorge Humberto Moreira Sampaio – Presidente 
       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. Reginaldo Souza de Oliveira 
Adm. William Pinto Machado  
Adm. Wallace de Souza Vieira 

 
1.2.  Conselheiro Suplente: 
        Adm. Paulo Roberto de Abreu Hollanda 

 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 
 Berenice Lima – Assessora da Presidência  
 Adm. Paulo Cesar Carvalho Coelho – Coordenador de Fiscalização 
 Adm. Roberta Cristina Sá Martins – Chefe da Secretaria Geral/Licitação 

                 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. Marta Almeida  – Chefe do  Setor de Interiorização  
                Adm. Gleiciane Pagun 
                Marta Rocha Faia 
 
       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 Leocir Dal Pai. 

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 
40(quarenta) processos nesta sessão, sendo 05 (cinco) processos do Conselheiro Marco 
Aurelio Lima de Sá, 02(dois) processos do Conselheiro Miguel Luiz Marun Pinto, 05(cinco) 
processos do Conselheiro Clésio Guimarães Faria, 05(cinco) processos da Conselheira 
Elizabeth da Costa Bastos, 02(dois) processos do Conselheiro Manoel Francisco D’Oliveira,  
05(cinco) processos do Conselheiro William Pinto Machado, 03(três) processos do 
Conselheiro Wallace de Souza Vieira, 03(três) processos da Conselheira Mara Darcy Biasi 
Ferrari Pinto, 04(quatro) processos do Conselheiro Edson Fernando Alves Machado, e 
03(três) processos do Conselheiro Leocir Dal Pai, que nesta data foi relatado pelo Conselheiro 
Francisco Carlos Santos de Jesus e  03(três) processos do Conselheiro Reginaldo Souza de 
Oliveira. 
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       2.3. Acervo Funcional, Técnico e Intelectual do CRA-RJ. Extensão do prazo de  gratuidade 
              Aprovada por unanimidade a gratuidade da concessão dos acervos Funcional e Intelectual do 

CRA/RJ até o dia 31/01/2015.  A Assessoria Jurídica do CRA-RJ preparará uma Resolução  
               Normativa regulando essa concessão. 
        2.4. Inquérito Civil Público nº 1.30.010.000336/2016-34 – Nome Social  no âmbito do CRA-

RJ:  
              O Assessor Jurídico do CRA-RJ, Adv. Marcelo Almeida, discorreu a respeito do Inquérito 

Civil Público nº 1.30.010.000336/2016-34 que trata da previsão de inclusão do Nome Social 
nos sistemas e documentos de responsabilidade do CRA-RJ. O inquérito abrange diversos 
Conselhos Profissionais e tem por objetivo verificar aqueles que estão cumprindo a lei que 
obriga à inclusão do nome social em documentos de identificação profissional. Em resposta, 
A Assessoria Jurídica informou que o CRA-RJ cumpre rigorosamente o que determina a lei e 
vai além, realizando ampla divulgação dessa inclusão, embora ainda não tenha recebido 
qualquer solicitação de interessado em apor o nome social em sua Carteira de Identidade 
Profissional. 

        2.5. Ofício do CRA-RJ enviado ao  Presidente do CFA: 
 O Presidente do CRA-RJ apresentou ofício encaminhado ao CFA, no qual parabeniza o 
Presidente do CFA pelas ações de defesa do espaço profissional do Administrador. O 
expediente do CRA-RJ afirma que “as negociações em curso com os economistas e 
psicólogos, desvela uma disposição firme do CFA para a obtenção de novos espaços e para a 
afirmação da presença dos Administradores em áreas tradicionalmente consideradas cinzentas, 
onde a superposição de atividades acaba provocando conflitos, muitas vezes desnecessários, 
entre profissionais que coexistem e somam esforços cooperativos nas estruturas 
organizacionais mundo afora. Por outro lado, a manifestação firme de V.Sª contra as 
exorbitantes normas baixadas pelo Conselho Federal de Medicina, que pretensiosamente 
avançam indevida e ilegalmente sobre o campo dos profissionais de Administração, demonstra 
que sua gestão à frente do CFA não transigirá em relação a questões como essa, quando os 
interesses da nossa categoria forem flagrantemente ultrajados. Igualmente o Plenário do CRA-
RJ tem aplaudido essas medidas encaminhadas em prol do fortalecimento e engrandecimento 
dos profissionais de Administração, concluiu o Presidente do CRA-RJ. 

2.6. Comissão Especial de Serviços de Saúde do CRA-RJ: 
             A Comissão Especial de Administração em Serviços em Saúde do CRA-RJ, em relação a este 

último tema, expressou solidariedade ao posicionamento do CFA: “A Comissão de 
Administração em Serviços de Saúde - CASS apoia integralmente os termos do Ofício 158/2017/CFA e, 
com a devida permissão, utiliza-se das palavras do Presidente Administrador Wagner Siqueira, sobre a 
Resolução do CFM: Essa medida é um desserviço à população, pois desvirtua o médico para algo que é 
privativo de outra profissão. E é exatamente em razão da ausência do profissional de Administração na 
gestão das organizações que prestam serviços de saúde, que a sociedade tem sofrido profundamente com serviços 
de saúde de péssima qualidade”.  

2.7.  Relatório de 2016 da Assessoria de Comunicação do CRA-RJ: 
                  Apresentado pela jornalista Katia Biaia, Chefe da Assessoria de Comunicação do CRA-RJ, o 

relatório de 2016 da Assessoria de Comunicação do CRA-RJ. A existência dessa área 
permite que o fluxo de informações produzido pelo CRA-RJ possa chegar com mais 
agilidade e transparência aos profissionais, estudantes, empresas registradas e à sociedade 
em geral, estabelecendo um canal direto entre o Conselho e seus públicos. Em 2016, o 
perfil do Regional no facebook alcançou 26.306 curtidas em 1.805 publicações realizadas 
pela área de Comunicação do CRA-RJ; o twiter do CRA-RJ tinha 4.177 seguidores e 8.506 
tweets até 31/12/2016; o Blog Acadêmico do CRA-RJ teve 31.970 visualizações no ano 
passado, totalizando 229.983 desde a sua criação; o Instagram do CRA-RJ contava no final 
do ano passado com 1.918 seguidores e 2.435 publicações; o Medium conta com 34 artigos  
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                   publicados pelo CRA-RJ, 738 leituras e 53 recomendações até 31 de dezembro de 2016; o 
                   Google+ tem 236 seguidores e 860 postagens no ano passado; e o Linkedin do CRA-RJ 

teve 4.471 conexões em 2016. A Conselheira Mara Biasi sugeriu maior investimento nas 
mídias do interior do Estado do RJ. A Conselheira Elizabeth Bastos disse que se sente feliz 
em ver como a área de comunicação cresceu e ampliou o seu escopo ao longo dos últimos 
anos, desde a época em que foi funcionária do Conselho, parabenizando todos os 
envolvidos pela maior exposição da imagem do CRA-RJ, cujo valor é muito difícil de ser 
mensurado. 

 2.8.  Relatório de 2016 da Coordenação de Interiorização do CRA-RJ: 
                 Apresentado pela Adm. Marta Almeida, Coordenadora de Interiorização do CRA-RJ, o 

relatório de 2016 da Coordenação de Interiorização do CRA-RJ que conta com cinco 
representações: Niterói, Campos dos Goytacazes, Volta Redonda, Cabo Frio e Teresópolis. 
Além da coordenação, orientação e intermediação entre representantes, estagiários e o CRA-
RJ, essa Coordenadoria organiza e coordena no interior os ENCADs, Debates Culturais, 
Palestras e Encontros Acadêmicos realizados pelo CRA-RJ e que no ano passado totalizaram 
vinte eventos.  

          2.9. Constituição de comissão organizadora de evento sobre Gestão do Saneamento no RJ: 
 O Presidente do CRA-RJ falou sobre a realização de um evento Gestão do Saneamento, a 
ser realizado pelo CRA-RJ, em conjunto com o CFA e outras entidades do setor, em meados 
de junho deste ano, na cidade do Rio de Janeiro. Aprovado por unanimidade a constituição 
de uma comissão organizadora de evento que será presidida pelo Presidente do CRA-RJ e 
que contará com a presença de Conselheiros e funcionários do CFA e do CRA-RJ, e do 
Adm. José Antônio Chaves como coordenador temático do evento. O Conselheiro Edson 
Machado registrou seu posicionamento contrário a qualquer movimento que seja a favor da 
privatização da Cedae, 

2.10.  Franquia da Palavra: 
          2.10.1.As Conselheiras Mara Biasi Biasi e Sueli Motta, na franquia da palavra  agradeceram as 

homenagens e pronunciamentos realizados pelo CRA-RJ pela busca da igualdade de 
gêneros. 

          2.10.2.O Plenário do CRA-RJ parabenizou a Conselheira Suely Motta Sueli pelo aniversário. 
2.10.3. O Conselheiro Marco Aurélio Lima de Sá disse que representará o CRA-RJ na colação de 

grau da Uniabeu em Angra dos Reis no próximo dia 10/03/2017. 
          2.10.4.O Conselheiro Manoel Francisco D’Oliveira informou que Campos doa Goytacazes está 

recebendo um novo curso de Administração,  tendo a frente o grupo Claretiano, com carga 
horária de 3.030 horas, A ASRAC e a Fiscalização do CRA-RJ deverão verificar quem é o 
coordenador, pois no momento da autorização aparecia o nome do Prof. Francisco Assis 
Breda como coordenador. 

2.10.5. O Conselheiro Clésio Faria disse, citando Cervantes, que “a história é émula do tempo, 
repositório dos fatos, testemunha do passado, exemplo do presente, advertência do 

futuro”. 
         2.10.6. O Conselheiro Wallace de Souza Vieira, sobre a origem do Dia Internacional da Mulher, 

disse que os bolcheviques de Petrogrado (São Petersburgo) tinham decidido que não era 
hora de deflagrar greves no 8 de março de 1917. Mas aquele era o Dia Internacional da 
Mulher, e as operárias têxteis desobedeceram aos líderes comunistas, decretaram greve e 
enviaram delegadas aos metalúrgicos, arrastando-os para o movimento, contribuindo para a 
queda da monarquia de 300 anos da Casa dos Romanov, com abdicação do Czar Nicolau 
II, sete dias depois. 
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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 pela Vice-Presidente de Registro Profissional, 
Adm. Elizabeth Costa Bastos. 

 
  

            Adm. Jorge Humberto Moreira Sampaio                           Adm. Elizabeth da Costa Bastos 
                            Presidente                                                          V.P.de Registro Profissional 

        CRA/RJ nº 20-26201-9                                                    CRA/RJ nº 20-40064-1 
 

 


