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1. PRESENÇAS: 
1.1.  Conselheiros Titulares: 
       Adm. Jorge Humberto Moreira Sampaio – Presidente 
       Adm. Leocir Dal Pai – V.P. de Desenvolviento 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. Yara Maria Guimarães Assis Rezina  
Adm. Reginaldo Souza de Oliveira 
Adm. William Pinto Machado  
Adm. Wallace de Souza Vieira 

 
1.2.  Conselheiro Suplente: 
        Adm. Elioneide de Souza Silva Venâncio 

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

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 

                 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  
 

 
       2.    PROVIDÊNCIAS E DELIBERAÇÕES: 

       2.1. Aberta a sessão pelo Presidente do CRA-RJ, Adm. Jorge Humberto Moreira Sampaio, que 
saudou todos os presentes e apresentou a justificativa de ausência da Conselheira Mara Biasi 
que nesta data foi substituída pela Conselheira Yara Rezina. 

       2.2.  O Presidente do CRA-RJ entregou a todos os Conselheiros presentes um exemplar do Boletim 
CFA nº 81, que é distribuído internamente a todos os funcionários e Conselheiros do Sistema 
CFA/CRAs, e um exemplar do Relatório de Gestão de 2016 do CFA. 

       2.3.  Aprovação das Atas: 
Aprovadas por unanimidade as atas das sessões plenárias do CRA-RJ nºs 3.817 e 3.818 de 
07/03/2017. 

       2.4. Contribuições para reformulação da Resolução Normativa do Prêmio Guerreiro 
Ramos: 
O Presidente do CRA-RJ acusou o recebimento das contribuições que a Conselheira Mara 
Biasi, Coordenadora da Comissão Especial de Gestão Pública do CRA-RJ, encaminhou para 
reformulação da Resolução Normativa do CFA que regulamenta o Prêmio Guerreiro Ramos. 
O Conselheiro Francisco Carlos de Jesus, membro da mesma comissão temática, disse que as 
sugestões elaboradas pela citada Conselheira são pertinentes e que devem ser encaminhadas ao   
CFA para última análise. Após debates, decidido por unanimidade o envio dessas  
contribuições ao CFA. 
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       2.5. Ata da 4ª Assembleia de Presidentes/2016: 

Acusado o recebimento da ata da 4ª Assembleia de Presidentes do Sistema CFA/CRAs que foi 
realizada em 25 e 26 de novembro de 2016 na cidade de Curitiba (PR). 

       2.6. Pauta da 1ª Assembleia de Presidentes: 
Acusado o recebimento da pauta da 1ª Assembleia de Presidentes do Sistema CFA/CRAs que 
ocorre nos dias 16 e 17 de março de 2017, em Brasília. Em pauta, uma palestra ministrada 
pelo Adm. José Antônio Campos Chaves sobre o tema “Estratégias para assegurar 
investimento privado em saneamento básico em um ambiente de severa restrição da 
capacidade de investimento público”; outra palestra ministrada pelo Adm Antônio Joaquim 
Moraes Rodrigues Neto Presidente do TCE-MT e pelo Adm Valdecir Fernandes Pascoal 
Presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil - ATRICON: "A 
Importância do Administrador como Gestor Público"; a apresentação do CRA-RJ sobre 
Fiscalização Prospectiva com aplicação do Big Data; e um debate sobre o PL 439 que dispõe 
sobre o exercício de atividades nos campos da Administração. 

2.7. CFM responde a questionamento do CFA: 
        Recebida cópia do expediente assinado pelo Presidente do Conselho Federal de Medicina (CFM) 

por meio do qual responde a questionamento do CFA. No entender do CFM, apesar da direção 
administrativa de serviços de saúde não constituir atividade privativa de médico, os médicos não 
estão proibidos por lei a pratica-la. Apenas essa atividade não é privativa dos médicos. O CFA 
entrará na justiça. O Plenário do CRA-RJ apoia a investida no judiciário contra essa medida 
perpetrada pelo CFM que fere a legislação dos profissionais de Administração.  

2.8. Processos de denúncia de diplomas falsos enviados pelos CRAs:                  
   O CFA enviou ofício circular aos CRAs informando a respeito dos processos de denúncia de 

diplomas falsos enviados pelos CRAs. Constantemente este CFA tem recebido processos de 
denúncia de diplomas falsos, enviados pelos CRAs, alguns já com representação no Ministério 
Público, outros não. Entretanto, o CFA informa que em nada pode interferir em processos 
dessa natureza, já que os CRAs possuem autonomia para dar andamento aos processos. A 
propósito das pertinentes recomendações dirigidas aos CRAs e contidas no ofício do CFA que 
trata dos processos de denúncia de diplomas falsos enviados pelos CRAs, o Presidente do 
CRA-RJ, lembrou que no final dos anos 80, este foi o primeiro CRA a identificar diplomas 
falsos de bacharelado em Administração. Naquele tempo, por mero acaso, ao se realizar uma 
ampla consulta às IES que supostamente haviam formado aproximadamente 18.000 (dezoito 
mil) Administradores, descobriu-se que uma centena e meia dos diplomas então apresentados 
para obtenção do registro no CRA-RJ eram falsos. Todos os casos foram incontinenti 
encaminhados para a Polícia Federal e os registros profissionais junto ao CRA-RJ foram 
cancelados. Vale registrar que alguns desses pseudoadministradores se valeram do registro 
para serem admitidos após aprovação em concursos públicos. Atualmente chegam a quase 200 
(duzentos) os diplomas falsos identificados pelo CRA-RJ, em 30 anos. Sem dúvida não 
compete ao CFA qualquer ação nesses casos, e sim aos CRAs e às autoridades policiais e 
judiciárias competentes. Acontece que com o crescimento do número de IES e de cursos que 
se registram no CRA-RJ, é cada vez mais difícil o contato com cada secretaria acadêmica ou 
coordenação de curso visando a certificação de autenticidade dos diplomas, históricos 
escolares e atestados de conclusões de curso que são aqui apresentados com o fito de 
obtenção do registro profissional e, por conseguinte, naturalmente, da posse de uma Carteira 
de Identidade Profissional com fé pública em todo o território nacional. Em virtude desse 
entrave, o trabalho está dificultado e corre-se o enorme risco de estarmos concedendo 
habilitações profissionais para fraudadores que se valerão do registro no CRA para ocupar 
postos de trabalho de profissionais de Administração que efetivamente cumpriram os pré-
requisitos para tal, sobretudo a lei. Tem-se convicção de que isso acontece em todo o Brasil e 
em todas as profissões, o que torna ainda mais grave essa denúncia. Nesse sentido, o    
Presidente do CRA-RJ encaminhou ofício ao Presidente do CFA uma audiência com o 
Ministro da Educação, Adm. José Mendonça Bezerra Filho, para que essa situação possa ser 
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percebida e tratada de modo a eliminar essa possibilidade de fraude. A solução deve 
assemelhar-se a outros casos em que a tecnologia da informação, por meio da consulta a 
banco de dados, tem permitido que a sociedade per si realize consultas públicas. É assim, mais 
especificamente, com os diplomas de nível médio profissional e tecnológico, pois o MEC 
disponibiliza desde 2009 o SISTEC. Segundo o Presidente do CRA-RJ, parece que estamos 
diante de um problema grave, de âmbito nacional e que abrange todas as profissões, mas cuja 
solução não deve estar distante já que o MEC possui ferramenta tecnológica para o nível 
médio-técnico; e pede que o CFA lidere esse movimento junto ao Mec. 

 
 
            

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 Desenvolviento 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. Yara Maria Guimarães Assis Rezina  
Adm. Reginaldo Souza de Oliveira 
Adm. William Pinto Machado  
Adm. Wallace de Souza Vieira 

 
1.2.  Conselheiro Suplente: 
        Adm. Elioneide de Souza Silva Venâncio 

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

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 

                 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  
 

 
       2.    PROVIDÊNCIAS E DELIBERAÇÕES: 

       2.1. Aberta  a sessão pelo Presidente do CRA-RJ, Adm. Jorge Humberto Moreira Sampaio, que 
conferiu o quórum e prosseguiu com a leitura da ordem do dia. 

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 37(trinta 
e sete) processos nesta sessão, sendo 05 (cinco) processos do Conselheiro Marco Aurelio 
Lima de Sá, 04(quatro) processos do Conselheiro Miguel Luiz Marun Pinto, 03(três) processos 
do Conselheiro Clésio Guimarães Faria, 05(cinco) processos da Conselheira Elizabeth da 
Costa Bastos, 03(três) processos do Conselheiro Manoel Francisco D’Oliveira, 02(dois) 
processos do Conselheiro William Pinto Machado, 01(um) processo do Conselheiro Wallace 
de Souza Vieira, 03(três) processos da Conselheira Mara Darcy Biasi Ferrari Pinto, 05(cinco) 
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. 

  2.3. Proposta de Resolução Normativa do CRA-RJ que regulamenta o uso do suprimento 
de fundos no âmbito do CRA/RJ e dá outras providências: 

              Apresentada pelo Assessor Jurídico do CRA-RJ, Adv. Marcelo Almeida, proposta de 
Resolução Normativa do CRA-RJ que regulamenta o uso do suprimento de fundos no âmbito 
do CRA/RJ e dá outras providências. Em síntese, essa norma eleva para duzentos reais o 
limite para aquisições de pequeno vulto, observado os impedimentos previstos na legislação. 
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Aprovada por unanimidade pelo Plenário do CRA-RJ. Os representantes do CRA-RJ no 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, pleitearão o 
aumento dos limites praticados pelo CFA. 

      2.4. Proposta de Resolução Normativa do CRA-RJ sobre a concessão de descontos sobre o 
valor das anuidades do exercício de 2017 e dá outras providências: 
Apresentada pelo Assessor Jurídico do CRA-RJ, proposta de Resolução Normativa do CRA-
RJ sobre a concessão de descontos sobre o valor das anuidades do exercício de 2017 e dá 
outras providencias. Aprovada por unanimidade pelo Plenário do CRA-RJ. 

       2.5. Reajuste do Plano de Saúde da Unimed Rio/Qualicorp: 
              Debatido acerca do reajuste do plano de saúde da Unimed Rio. A Qualicorp informou que o 

plano antigo que a Unimed mantém terá um reajuste de 23%, após negociações que reduziram 
a pedida original de 44,48%. O plenário aprovou por unanimidade o envio de um expediente à 
Unimed Rio, contestando esse aumento de 23%, ainda considerado abusivo. Cópia do 
documento será enviada à Qualicorp, à ANS e ao Ministério da Saúde. O Presidente do CRA-
RJ publicará nota contestando a não manifestação do governo federal em relação a essa 
reiterada prática abusiva de aumentos nos planos de saúde coletivos. Em paralelo, o CRA-RJ 
realizará pesquisas para a verificação da oportunidade de oferta de novos convênios, mais 
vantajosos em termos financeiros, aos profissionais registrados no CRA-RJ. 

 2.6. Processo de Autorização de Curso de Bacharelado em Administração do Centro de 
Ensino Superior de Valença: 

            Acusado o recebimento de processo de análise visando a autorização de Curso EAD de 
Bacharelado em Administração do Centro de Ensino Superior de Valença. A Câmara de 
Educação do CRA-RJ analisará tais documentos e proferirá parecer a ser remetido ao CFA e 
ao Mec. 

2.7. Composição da Comissão da Mulher Administradora do CRA – RJ:                  
                        Aprovada por unanimidade a composição da Comissão da Mulher Administradora do CRA-

RJ para o ano de 2017 que tem como coordenadora a Conselheira Adm. Yara Maria 
Guimarães Assis Rezina e, como adjunta, a Conselheira Adm. Elioneide de Souza Venâncio. 

2.8. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (INEP) divulgou os 
Indicadores de Qualidade da Educação Superior 2015: 
 Apresentados os Indicadores de Qualidade da Educação Superior 2015, divulgados na semana 
passada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). 
O relatório aponta para a concentração de cursos de graduação em Administração com nota 3 
(três) no Enade 2015. O CRA-RJ promoverá um debate sobre esse quadro durante a 27ª 
edição do Eprocad – Encontro de Professores e Coordenadores de Cursos de Administração 
do Rio de Janeiro, no dia 23 de maio de 2017. O evento contará com o apoio do CFA e da 
Angrad. 

      2.9.  Franquia da Palavra:  

      2.9.1. O Conselheiro Edson Machado apresentou considerações acerca do valor da contribuição 
sindical que deve ser recolhida pelos profissionais de administração, inclusive pelos colegas 
que são funcionários do próprio CRA-RJ. 

      2.9.2.O Conselheiro Reginaldo Souza manifestou seu descontentamento com a nomeação da 
senhora Solange Almeida como Secretária de Apoio à Mulher e ao Idoso, pelo Governador 
Luiz Fernando Pezão que recém criou essa secretaria na estrutura da Prefeitura do Rio de 
Janeiro.  

      2.9.3.O Conselheiro Clésio Faria, incomodado com o atual índice de inadimplência dos profissionais  
de administração domiciliados na Região dos Lagos, propôs um estudo a respeito de facilidades 
de pagamento que possam ser a eles oferecidas neste momento de restrição financeira por que 
passa a sociedade brasileira. O Presidente do CRA-RJ que já está  consolidando relatórios para 
propor ao Plenário alguma medida que amenize o orçamento daqueles que desejam negociar a 
regularização de débitos junto ao CRA-RJ. A Comissão de Conciliação do CRA-RJ participará 
desse estudo. 
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2.9.4. O Conselheiro Manoel Francisco D’Oliveira disse que tem recebido pedido de palestras 

institucionais do CRA-RJ em faculdades sediadas em Campos dos Goytacazes, Macaé e Santo 
Antônio de Pádua. 

2.9.5.O Conselheiro Marco Aurélio Lima de Sá disse que vê com preocupação o surgimento de mais 
uma instituição de ensino superior (IES) com curso EAD em sua região. Disse ainda que está 
participando de um grupo para a redefinição do Código Ambiental em Volta Redonda e que 
os Administradores serão contemplados como membros de um futuro comitê ambiental 
daquele município. 

 2.9.6. O Conselheiro Miguel Marun disse que a última edição da RBA traz matéria sobre a 
participação de administradores na administração de condomínios, questão essa que é de suma 
importância para a categoria. 

2.9.7.O Conselheiro Leocir Dal Pai anunciou que estará em Cabo Frio no dia 20/3 para uma 
palestra da UVA; e na Estácio de Alcântara no dia 27/3. Informou ainda que a Câmara de 
Vereadores de Niterói outorgará ao Presidente do CFA, Adm. Wagner Siqueira, e à Adm. 
Fernanda Tauil, a Medalha José Clemente. A mesma comenda será dada aos coordenadores de 
cursos de Administração, registrados no CRA-RJ, que atuam em IES localizadas em Niterói. 

2.9.8. A Conselheira Yara Rezina disse que participou de um evento na UVA Centro, juntamente 
com a Conselheira Elioneide Venâncio e a Adm. Sonia Marra, todas componentes da 
Comissão da Mulher Administradora do CRA-RJ. O evento celebrou o Dia da Mulher 
Administradora, em um auditório lotado e com muita empolgação da plateia de estudantes e 
professores.  

     2.9.9. O Conselheiro Wallace de Souza Vieira, solidarizando-se com a fala do Conselheiro Reginaldo 
Souza, em relação à desconstrução da autoestima do povo brasileiro, questão essa que 
também tem sido denunciada pelo Presidente do CFA, revelou que “não devemos perder a 
capacidade de indignação e de perplexidade, devendo ficarmos atentos às demandas sociais”.   

 
            

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


