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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. Marco Aurélio Lima de Sá – V.P.de Administração e Finanças 
Adm. Miguel Luiz Marun Pinto – 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. Clésio Guimarães Faria 
Adm. Edson Fernando Alves Machado 
Adm. Manoel Francisco D’Oliveira 
Adm. Mara Darcy Biasi Ferrari Pinto 

       Adm. Reginaldo Souza de Oliveira 
Adm. Wallace de Souza Vieira 
 

 
12. Conselheiro Suplente: 
     Adm. Francisco Carlos Santos de Jesus 

       Adm. Yara Maria Guimarães Assis Rezina 
 
1.3. Outras Presenças: 

Marinei de Souza Vieira – Secretariando o Plenário 
Adv. Marcelo Almeida – Assessor Jurídico 
Adm. Roberta Martins – Chefe da Secretaria Geral do CRA-RJ 
Adm. Paulo Cesar Carvalho Coelho – Coordenador do Setor de Fiscalização 
Adm. Leonardo Marques – Chefe do Setor de  Fiscalização 
Ana Maria Martins – Chefe do Setor de Registro 

                 Katia Biaia  - Chefe da Assessoria de Comunicação 
Adm. Marta Maria Lemos de Almeida – Chefe do Setor de Interiorização  

                 Adm Raphael Monteiro – Assessor de Relações Acadêmicas  
                 Adm. Rômulo Cesar Pontes Fidelis – Assessor  da Tecnologia da Informação  
                      
 
       2.    PROVIDÊNCIAS E DELIBERAÇÕES: 

       2.1. Abertura: 
              O Presidente, Adm. Jorge Humberto, abriu os trabalhos do dia  saudou a todos, com especial 

referência ao Conselheiro Manoel Francisco D’Oliveira que nesta data completa mais um ano de 
vida. 

       2.2. O Presidente do CRA-RJ registrou a satisfação pela presença do Presidente do CFA, Adm. Wagner 
Siqueira. 

   2.3.  Aprovação das Atas: 
              Aprovadas por unanimidade as atas das sessões plenárias CRA-RJ nºs 3.906, 3.907, 3908 e 3909 de 

21/02/2018. 
 2.4. Presidente do CFA apresenta: SIFA e crise da informática no CRA-RJ: 
        Com a palavra concedida, o Presidente do CFA discorreu sobre a evolução histórica do 

aprimoramento dos sistemas de  informática  nos  Conselhos  de  Fiscalização  do  Exercício 
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              Profissional ao longo dos últimos 20 anos, segmento no qual as empresas especializadas pouco 
avançaram para modelos baseados em e-commerce. No caso o CRA-RJ desenvolvia-se, no início 
dos anos 2000, sistemas com base em Lótus Notes e Folio Views que de forma equivocada foram 
descontinuados por gestões passadas deste Conselho. A contratação da SPW Sistemas há pouco 
mais de dez anos teve como foco o controle na área contábil-financeira, sem pensar, no entanto, 
nos clientes externos. Em 2012 é apresentado ao  CRA-RJ, pelo contador José Ribamar Cypriano, 
um moderno sistema web que estava sendo implantado com sucesso no CAU-RJ e no CREA-RJ,  
desenvolvido pela Fattoria Web. E por isso foi realizada a contratação de um sistema de 
Autoatendimento, com foco nos profissionais registrados no CRA-RJ, a razão de ser do Conselho. 
Na esteira da modernização em TI, o CRA-RJ construiu o seu banco de dados em Oracle, dos 
mais modernos do mundo; e hospedou seu banco de dados na empresa Level 3, multinacional das 
melhores no mercado. Com o passar do tempo esse contrato, considerado caro, foi rescindido, 
sendo então o banco de dados migrado para um datacenter próprio, na sede do CRA-RJ, com 
manutenção atualmente realizada pela empresa Voyager que venceu a licitação não só para essa 
gestão mas também para a hospedagem do site e envio de SMS. A manutenção do banco de dados 
envolve também a geração de backups diários. Para surpresa de todos, as intermitências 
observadas no servidor do banco de dados se aceleraram a partir de dezembro de 2017. Desde 
então acionada pela Coordenação de Informática ou pela Superintendência do CRA-RJ, a empresa 
Voyager responsável pela manutenção desse servidor não foi capaz de manter as operações 
normalizadas por longo tempo, sempre com paralizações no sistema, culminando com a queda 
total dos sistemas do CRA-RJ no dia 06 de fevereiro de 2018. A  Voyager foi notificada 
extrajudicialmente em 21/02/2018 a colocar o servidor no ar e a prestar esclarecimentos pela má 
prestação de serviços, mas todas as intervenções e apelos dirigidos pelo CRA-RJ à empresa 
contratada se mostraram infrutíferos. Por causa desse cenário o CFA voltou a sua atenção para o 
CRA-RJ e a partir de 04 de janeiro, em uma ampla reunião que contou com a presença dos 
Presidentes do CFA e do CRA-RJ e dos principais gerentes do CRA-RJ, algumas ações passaram a 
ser planejadas para dotar o CRA-RJ de ferramentas mais seguras, colocando o Conselho em novo 
patamar, qual seja, com a última versão do SIFA que vem sendo implantado em diversos CRAs, 
incluindo o módulo de contabilidade; transferência do banco de dados para uma plataforma 
Icloud, com centralização desse serviço na Fattoria; realização de licitação para que um ambiente 
Google passe a gerenciar os e-mails marketing e SMS. Além disso, é necessário o CRA-RJ se 
precaver com um link redundante. Para surpresa, a Voyager não mais realizava o backups do 
banco de dados do CRA-RJ, por vontade própria, sem qualquer tipo de autorização de qualquer 
membro do CRA-RJ, mesmo tendo o CRA-RJ enfrentado sérios problemas com a disfunção de 
um no-break no início do último trimestre do ano passado. A implantação do SIFA no CRA-RJ 
atrasará por causa desse problema pontual que demanda a recuperação de parte do banco de dados 
e principalmente de imagens do CRA-RJ. Tendo sido chamado no dia 22/02/18 a socorrer o 
CRA-RJ, o Presidente do CFA, autorizado pelo Presidente do CRA-RJ, convocou a Fattoria para 
assumir peremptoriamente a gestão do banco de dados do CRA-RJ, afastando a Voyager dessa 
atribuição, tendo em vista que o CRA-RJ já estava há mais de duas semanas completamente 
inoperante. O CRA-RJ então retornou ao ar em 48h, mas constatou-se a perda de muitas imagens 
pela ausência de backups atualizados. Com a palavra, o Adm. Marcelo Borges, da Fattoria, 
informou que o serviço foi executado com plena segurança, com a recuperação do banco dados 
cadastrais, mas com a perda das imagens que não constam no último dump realizado pela Voyager. 
O diagnóstico é que os dados cadastrais de quatro dias (02 a 06 de fevereiro de 2018) foram 
completamente perdidos, havendo ainda um trabalho de tentativa de recuperação de dados por 
meio de consultas às fitas DAT. A Fattoria está trabalhando na reconstrução de tabelas e arquivos 
que estão sendo migrados para que os processos voltem a ficar funcionais, como por exemplo   o      
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retorno das imagens de determinados arquivos alocados nos módulos; estimando-se que em no 
máximo cinco meses o CRA-RJ poderá estar com suas operações normalizadas para 
atendimento de todas as demandas. Os diversos setores estão trabalhando, agora que o sistema 
voltou ao ar, desde ontem, para ajudar na identificação e dimensionamento de perdas de 
documentos e imagens. Equipes de gerenciamento de crise estão sendo organizadas pela 
Superintendência e pela Coordenação de Informática do CRA-RJ para atuarem na recuperação 
de imagens de certidões públicas, se necessário com o deslocamento do ‘CRA-RJ Itinerante’ 
para o atendimento dos profissionais e empresas no domicílio de cada qual. Nesses casos 
excepcionais o CRA-RJ deverá expedir novas certidões sem qualquer custo para as pessoas 
prejudicadas, sendo essa medida aprovada pelo Plenário do CRA-RJ nesta data.  A Conselheira 
Mara Biasi indagou acerca da responsabilização de quem provocou esse dano, sejam pessoas 
internas ou externas, para que aprendam com os erros ou sejam sancionadas na medida que seja 
considerada plausível. O Presidente do CFA afirmou que o CRA-RJ voltará a ser modelo 
nacional e que o novo sistema, o SIFA, vem sendo cobiçado por diversos outros Conselhos 
Federais de profissões regulamentadas.” 

       2.5.  Concurso do IFF para docência em Administração: 
         Apresentado o Edital nº 235, de 28/12/2017, do Ministério da Educação, que trata do concurso 

do IFF – Instituto Federal Fluminense, que abre 32 (trinta e duas) vagas para docência superior, 
sendo 3 (três) para a área da Administração. Observa-se a oferta dessas vagas para bacharéis em 
Administração ou Engenharia da Produção, em clara afronta à legislação do Administrador, 
estando, no entanto, o CRA-RJ impedido de atuar em razão do Decreto nº 9235/17, que autoriza 
o exercício do magistério independentemente da área de formação do professor, em quaisquer 
faculdades e cursos de graduação. 

   2.6. STF reconhece a constitucionalidade do protesto de CDA: 
              Acusado o recebimento de ofício circular, do CFA aos CRAs, por meio do qual se informa que o         

Supremo Tribunal Federal julgou improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.135, 
tendo por objeto a impugnação do parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 9.492/1997, incluído 
pela  Lei  nº 12.767/2012, que dispõe sobre  o protesto  das  Certidões de  Dívida Ativa (CDA): 

              “Parágrafo único. Incluem-se entre os títulos sujeitos a protesto as Certidões de Dívida Ativa da 
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações 
públicas. (Incluído pela Lei nº 12.767, de 2012)”. O STF concluiu o julgamento da ADI, fixada 
tese nos seguintes termos: “O protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo 
constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos 
fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política”. De acordo 
com o STF, o protesto da CDA não restringe direitos fundamentais dos contribuintes, nem viola 
o princípio da proporcionalidade, sendo medida adequada, uma vez que “confere maior 
publicidade ao descumprimento das obrigações tributárias e serve como importante mecanismo 
extrajudicial de cobrança, que estimula a adimplência, incrementa a arrecadação e promove a 
justiça fiscal. A medida é necessária, pois permite alcançar os fins pretendidos de modo menos 
gravoso para o contribuinte (já que não envolve penhora, custas, honorários, etc.) e mais eficiente 
para a arrecadação tributária em relação ao executivo fiscal (que apresenta alto custo, reduzido 
índice de recuperação dos créditos públicos e contribui para o congestionamento do Poder 
Judiciário)”. Há anos, alguns CRAs que integram o Sistema CFA/CRAs têm se valido 
do protesto da CDA como mecanismo de cobrança, com elevada taxa de êxito. Neste contexto, é 
urgente repensar o atual e, diga-se de passagem, ineficiente modelo de cobrança dos CRAs, 
notadamente marcado pela judicialização que prejudica todo o Sistema CFA/CRAs, afirma o  
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Presidente do CFA. O CFA reforça que os CRAs envidem esforços com vistas a implementar, no 
âmbito dos respectivos Regionais, a cobrança mediante o protesto da CDA; questão essa que já é 
adotada pelo CRA-RJ. 

2.7.  CRAS farão a defesa contra ação da Associação nacional dos Servidores efetivos das 
Agências Reguladoras Federais – ANAER. 
Por meio de ofício circular aos CRAs, o CFA informa que em reunião com a equipe de 
advogados do escritório do ex-ministro Ayres Britto, contratado para defesa do CFA nos autos 
do processo nº 0019005-32.2017.4.01.3400, movido pela Associação Nacional dos Servidores 
Efetivos das Agências Reguladoras Federais – ANER, foi definida a orientação estratégica no 
sentido de que as defesas sejam apresentadas individualmente pelo CFA e pelos respectivos 
CRAs. Assim sendo, a tese de defesa elaborada pelo escritório será compartilhada pelo CFA com 
CRAs que figuram como parte na ação, cabendo aos Regionais a apresentação da respectiva 
contestação, por suas assessorias jurídicas.  

2.8. CRA-PI elege nova Diretoria executiva: 
 Acusado o recebimento de comunicado do Presidente do CRA-PI, informando da posse de 

Diretoria Executiva daquele regional, em razão da renúncia de alguns Conselheiros que 
compunham a gestão do CRA-PI. 

 
 
 
           
    3. ENCERRAMENTO:  

3.1. A sessão foi encerrada, com a lavratura da presente ata que vai assinada pelo Presidente  Jorge 
Humberto Moreira Sampaio e pelo  Vice-Presidente de Administração e Finanças, Adm. Marco 
Aurélio Lima Sá. 

 
 
 
  

Adm. Jorge Humberto Moreira Sampaio                   Adm. Marco Aurélio Lima Sá 
                         Presidente                                              V.P.  de Administração e Finanças 

                CRA-RJ nº 20-26201-9                                                 CRA-RJ nº 20-32961-0      
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  1. PRESENÇAS: 
1.1.  Conselheiros Titulares: 
        Adm. Jorge Humberto Moreira - Presidente   

Adm. Leocir Dal Pai – V.P de Planejamento e Desenvolvimento Institucional  
Adm. Marco Aurélio Lima Sá – V.P. de Administração e Finanças 
Adm. Miguel Luiz Marun Pinto – 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. Clésio Guimarães Faria 
Adm. Edson Fernando Alves Machado 
Adm. Manoel Francisco D’Oliveira 
Adm. Mara Darcy Biasi Ferrari Pinto 

       Adm. Reginaldo Souza de Oliveira 
Adm. Wallace de Souza Vieira 
 

1.2. Conselheiro Suplente: 
    Adm. Francisco Carlos Santos de Jesus 

Adm. Yara Maria  Guimarães Assis Rezina 
 

 
  1.3 . Outras Presenças: 

 Marinei de Souza Vieira – Secretariando o Plenário 
 Adv. Marcelo Almeida – Assessor Jurídico 
 Adm. Roberta Martins –Chefe da Secretaria Geral do CRA-RJ 
 Adm. Paulo Cesar Carvalho Coelho – Coordenador do Setor de Fiscalização 
 Adm. Leonardo Marques – Chefe do Setor de Fiscalização 

     Adm. Adolpho da Silva Oliveira – Coordenador Administrativo 
 Ana Maria Martins – Chefe do Setor de Registro 

                  Kátia Biaia -  Chefe da Assessoria de Comunicação 
 Adm. Marta Maria Lemos de Almeida – Chefe do Setor de Interiorização  
 Adm. Raphael Monteiro – Assessor de Relações Acadêmicas 
 Adm. Rômulo Cesar Pontes Fidelis – Assessor da Tecnologia da Informação 

                     
                   

2. Providências e Deliberações: 
2.1. Abertura: 
       Aberta a sessão pelo Presidente, Adm. Adm. Jorge Humberto, que deu andamento à apresentação 

dos temas pautados. 
       2.2.  Resolução Normativa CFA nº de 15/02/2018, “Dispõe sobre o Prêmio Belmiro Siqueira de 

Administração e dá outras providências:  
              Anunciada a edição da Resolução Normativa CFA nº 536, de 15/02/2018, que dispõe sobre o 

Prêmio “Belmiro Siqueira” de Administração para o ano de 2018, e dá outras providências. Neste 
ano o Prêmio contemplará 5 (cinco) modalidades: artigo profissional; artigo acadêmico; artigo 
técnico; pós-graduação stricto sensu e livro. Delegada à Comissão de Educação do CRA-RJ a 
leitura analítica da presente resolução normativa e a recepção dos trabalhos a serem submetidos e 
selecionados na jurisdição do Estado do Rio de Janeiro. 
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       2.3. Apresentação do relatório de licitações do CRA-RJ em 2017: 

A Pregoeira do CRA-RJ, Adm. Roberta Martins, realizou nesta sessão a apresentação do relatório 
de Licitações do CRA-RJ em 2017. No exercício 2017 o CRA-RJ realizou 13 (treze) certames 
licitatórios, onde todos foram realizados na modalidade Pregão Eletrônico através do portal de 
compras governamentais denominado Comprasnet. Considera-se certame realizado aquele já 
finalizado, independentemente de seu status, se concluído com êxito, fracassado, deserto, anulado 
ou revogado. É importante frisar que o CRA-RJ executou tais licitações observando sua realidade 
orçamentária e financeira, em estrita observância ao disposto na Lei nº 8.666/93 (Estatuto dos 
Contratos e Licitações), na Lei º 10.520/02 (Pregão Eletrônico) e nas demais legislações 
pertinentes. Do total de certames realizados, 10 (dez) foram finalizados com êxito, sendo 
devidamente adjudicados e homologados, significando uma taxa de sucesso de 76,9% dos 
procedimentos realizados. Devido à ausência de licitantes interessados no pleito, ou seja, pela 
inexistência de propostas, 02 certames foram declarados desertos e 01 (um) fracassado, ante a 
desclassificação de todas as licitantes. Registramos que do total de pregões finalizados, 06 (seis) 
foram mediante Sistema de Registro de Preços, cuja Ata de registro possui validade de 12 meses. 
Todo esse planejamento fez com que as licitações do CRA-RJ alcançassem a média de 53% de 
economia nas propostas adjudicadas em 2017. 

  2.4.  Apresentação do relatório da ASJUR do CRA-RJ em 2017: 
             O Assessor Jurídico do CRA-RJ, Adv. Marcelo Almeida, fez a apresentação do relatório da 

ASJUR do CRA-RJ em 2017, destacando que ao final daquele ano o CRA-RJ conta com 3528 
Execuções fiscais em curso no Justiça Federal, respondendo a 811 processos na Justiça Cível e 10 
na Justiça Especializada do Trabalho. Informou ainda que foram formalizadas 04 impugnações 
de concursos públicos, assim como foram realizados 147 atendimentos pelo Serviço de 
Orientação Sociojurídica, destacando que os profissionais registrados e o Estudantes cadastrados 
recebem orientações em assuntos voltados à defesa de direitos individuais, nas categorias do 
Direito do Trabalho, Família, Consumidor, Concurso Público e Estágio.  

 
. 
 

  
 
    3. ENCERRAMENTO:  

3.1. A sessão foi encerrada, com a lavratura da presente ata que vai assinada pelo Presidente  Jorge 
Humberto Moreira Sampaio e pelo  Vice-Presidente de Administração e Finanças, Adm. Marco 
Aurélio Lima Sá. 

 
 
 
  

Adm. Jorge Humberto Moreira Sampaio                   Adm. Marco Aurélio Lima Sá 
                         Presidente                                              V.P.  de Administração e Finanças 

                CRA-RJ nº 20-26201-9                                                 CRA-RJ nº 20-32961-0      
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  1. PRESENÇAS: 
1.1.  Conselheiros Titulares: 
        Adm. Jorge Humberto Moreira - Presidente   

Adm. Leocir Dal Pai – V.P de Planejamento e Desenvolvimento Institucional  
Adm. Marco Aurélio Lima Sá – V.P. de Administração e Finanças 
Adm. Miguel Luiz Marun Pinto – 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. Clésio Guimarães Faria 
Adm. Edson Fernando Alves Machado 
Adm. Manoel Francisco D’Oliveira 
Adm. Mara Darcy Biasi Ferrari Pinto 

       Adm. Reginaldo Souza de Oliveira 
Adm. Wallace de Souza Vieira 
 

 
1.2. Conselheiro Suplente: 

    Adm. Francisco Carlos Santos de Jesus 
Adm. Yara Maria  Guimarães Assis Rezina 

 
 

  1.3 . Outras Presenças: 
 Marinei de Souza Vieira – Secretariando o Plenário 
 Adv. Marcelo Almeida – Assessor Jurídico 
 Adm. Roberta Martins –Chefe da Secretaria Geral do CRA-RJ 
 Adm. Paulo Cesar Carvalho Coelho – Coordenador do Setor de Fiscalização 
 Adm. Leonardo Marques – Chefe do Setor de Fiscalização 

      Adm. Adolpho da Silva Oliveira – Coordenador Administrativo 
      Ana Maria Martins – Chefe do Setor de Registro 

                  Kátia Biaia -  Chefe da Assessoria de Comunicação 
 Adm. Marta Maria Lemos de Almeida – Chefe do Setor de Interiorização  
 Adm. Raphael Monteiro – Assessor de Relações Acadêmicas 
 Adm. Rômulo Cesar Pontes Fidelis – Assessor da Tecnologia da Informação 

                     
                   

2. Providências e Deliberações: 
2.1. Abertura: 

             Aberta a sessão pelo Presidente do CRA-RJ, Adm. Jorge Humberto Moreira Sampaio, que deu 
andamento à apresentação dos temas pautados. 

       2.2. Advogada do CRA-RJ obtém tutela provisória para atuar em teletrabalho: 
              O Assessor Jurídico do CRA-RJ, Adv. Marcelo Almeida, informou que a funcionária Adriana 

Gomes Sobral, advogada concursada do CRA-RJ, obteve tutela provisória para atuar em 
teletrabalho, tendo ajuizado essa ação após o CRA-RJ ter indeferido administrativamente esse seu 
pleito. O fato diz respeito a um trauma psicológico sofrido pela funcionária, após um assalto a 
mão armada nas proximidades da sede do CRA-RJ, infortúnio esse que deflagrou um 
desequilíbrio emocional que a manteve, após laudo médico do INSS, sob licença do trabalho de 
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            28/04/2017 à 10/01/2018. Extinta a licença, a funcionária pleiteou o teletrabalho, declarando, e 
atestado por psicólogo e médico psiquiatra,  que ainda não apresenta condições psicológicas 
para retornar ao posto de trabalho na sede do CRA-RJ, na Tijuca. Recebida a determinação 
judicial, em razão da ausência de recurso judicial em sentido estrito, o CRA-RJ optou por 
cumprir a ordem provisória até o julgamento definitivo da ação trabalhista, manifestando-se 
apenas por ocasião da audiência designada para o dia 09/04/2018, quando ocorrerá o 
julgamento do mérito; sendo essa estratégia corroborada pelo Plenário do CRA-RJ. 

   2.3.  V.P. de Registro Profissional do CRA-RJ reuniu colaboradores do interior na semana  
passada: 
A Vice-presidente de Registro Profissional do CRA-RJ, Conselheira Elizabeth Bastos, disse que 
reuniu colaboradores do interior na semana passada, para identificar novas oportunidades de 
registro profissional e empresarial. Foram delineadas algumas propostas que serão 
encaminhadas aos Conselheiros juntamente com uma síntese da reunião. 

        2.4. V.P. de registro profissional do CRA-RJ reúne o núcleo de prospecção e retenção do  
CRA-RJ: 
A Vice-presidente de Registro Profissional do CRA-RJ, informou ainda que no dia de hoje se 
reunirá com Ana Maria e Ana Cristina visando o planejamento para uma futura instalação do 
núcleo de prospecção e retenção do CRA-RJ. 

 
 
 
    3. ENCERRAMENTO:  

3.1. A sessão foi encerrada, com a lavratura da presente ata que vai assinada pelo Presidente  Jorge 
Humberto Moreira Sampaio e pelo  Vice-Presidente de Administração e Finanças, Adm. Marco 
Aurélio Lima Sá. 

 
 
 
 

 Adm. Jorge Humberto Moreira Sampaio                   Adm. Marco Aurélio Lima Sá 
                       Presidente                                              V.P.  de Administração e Finanças 

                CRA-RJ nº 20-26201-9                                                 CRA-RJ nº 20-32961-0      
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  1. PRESENÇAS: 
1.1.  Conselheiros Titulares: 
        Adm. Jorge Humberto Moreira - Presidente   

Adm. Leocir Dal Pai – V.P de Planejamento e Desenvolvimento Institucional  
Adm. Marco Aurélio Lima Sá – V.P. de Administração e Finanças 
Adm. Miguel Luiz Marun Pinto – 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. Clésio Guimarães Faria 
Adm. Edson Fernando Alves Machado 
Adm. Manoel Francisco D’Oliveira 
Adm. Mara Darcy Biasi Ferrari Pinto 

       Adm. Reginaldo Souza de Oliveira 
Adm. Wallace de Souza Vieira 
 

 
1.2. Conselheiro Suplente: 

    Adm. Francisco Carlos Santos de Jesus 
Adm. Yara Maria  Guimarães Assis Rezina 

 
 

  1.3 . Outras Presenças: 
 Marinei de Souza Vieira – Secretariando o Plenário 
 Adv. Marcelo Almeida – Assessor Jurídico 
 Adm. Roberta Martins –Chefe da Secretaria Geral do CRA-RJ 
 Adm. Paulo Cesar Carvalho Coelho – Coordenador do Setor de Fiscalização 
 Adm. Leonardo Marques – Chefe do Setor de Fiscalização 

     Adm. Adolpho da Silva Oliveira – Coordenador Administrativo 
 Ana Maria Martins – Chefe do Setor de Registro 

                  Kátia Biaia -  Chefe da Assessoria de Comunicação 
 Adm. Marta Maria Lemos de Almeida – Chefe do Setor de Interiorização  
 Adm. Raphael Monteiro – Assessor de Relações Acadêmicas 
 Adm. Rômulo Cesar Pontes Fidelis – Assessor da Tecnologia da Informação 

                     
                   

2. Providências e Deliberações: 
2.1. Abertura: 

              Aberta a sessão pelo Presidente do CRA-RJ, Adm. Jorge Humberto Moreira Sampaio, que 
saudou os presentes e passou a palavra para a Conselheira Yara Rezina. 

       2.2. Comissão da Mulher Administradora do CRA-RJ apresenta programa para 2018: 
              Com a palavra, a Conselheira Yara Rezina, Coordenadora da Comissão da Mulher 

Administradora (CMA) do CRA-RJ apresentou o programa de trabalho da comissão para 2018. 
Ao final, em nome de toda a CMA, agradeceu a equipe da TV CRA-RJ Play pela produção do 
vídeo em comemoração do Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março. 
Aprovado por unanimidade a veiculação do vídeo. 
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       2.3.  Divulgação do Fórum CFA de Gestão Pública – FOGESP: 

Apresentada a divulgação do Fórum CFA de Gestão Pública – FOGESP que será realizado de 6 a 
8 de junho, em Brasília, pelo CFA. 

  2.4.  Divulgação do Programa Instituição Amiga do Empreendedor: 
       Apresentada a divulgação do Programa Instituição Amiga do Empreendedor, parceria entre o 

CFA, o Ministério da Educação e diversas Instituições de Ensino Superior do Brasil. 
   2.5. Frente Parlamentar da Desburocratização promove, em 06 de marco, o Seminário 

Nacional da Desburocratização : 
                       O Presidente do CRA-RJ informou que a Frente Parlamentar da Desburocratização promove, em 

06 de março, o Seminário Nacional da Desburocratização, com a participação do CFA. 
  2.6.  Franquia da Palavra:. 

       2.6.1.O Conselheiro Reginaldo Souza disse que de fato a empresa Voyager deve ser chamada às falas e 
sofrer as consequências administrativas e legais que forem necessárias após a apresentação do 
contraditório. Pediu ainda que o Plenário do CRA-RJ acompanhe de perto os desdobramentos 
desse caso. 

       2.6.2.O Conselheiro Leocir Dal Pai disse que manteve contato com o Sescon e pediu o envio de uma 
proposta de convênio para a oferta de preço diferenciado de certificação profissional aos 
profissionais registrados no CRA-RJ. 

        2.6.3.O Conselheiro Miguel Marun disse que se manteve angustiado em relação à crise da informática 
e ao tamanho do dano que isso pode ter causado ao CRA-RJ. 

 2.6.4.O Conselheiro William Machado registrou o falecimento do ex-diretor da Fesp, Teotônio dos 
Santos. 

 2.6.5.O Conselheiro Manoel Francisco D’Oliveira agradeceu as parabenizações de todos pela 
passagem do seu aniversário no dia de hoje. 

        2.6.6. O Conselheiro Clésio Faria disse que faz votos de que o CRA-RJ possa se engrandecer ainda 
mais com essa experiência dolorosa em relação à queda do sistema, voltando assim a ser 
referência para o Brasil. 

        2.6.7. O Conselheiro Edson Machado disse que não deve entrar no mérito da decisão técnica pelas 
decisões tomadas no passado, mas que ficou surpreso com a dimensão e gravidade das perdas 
que provocaram o apelo para o socorro do Presidente do CFA, e que o plenário do CRA-RJ 
deveria ter sido acionado para conhecer e atuar de forma mais pontual, ao mesmo tempo em 
que muitas vezes são trazidos temas irrelevantes para a pauta; sendo claro que os gestores 
responsáveis são o Presidente e o Vice-presidente Administrativo e Financeiro. Indagou ainda 
sobre como esse processo de transferência de tecnologia desenvolvida pela Fattoria no CRA-RJ 
tem se desdobrado para os demais CRAs; se o CRA-RJ terá uma participação de royalties pelo 
tamanho do investimento realizado aqui no RJ desde 2012. Pediu que temas mais sensíveis e 
estratégicos sejam compartilhados tempestivamente com o Plenário do CRA-RJ. 

2.6.8. O Conselheiro Wallace de Souza Vieira disse que o controle gerencial de contratos deve ser o    
ponto de preocupação para a antecipação e, portanto, para se antecipar esse tipo de crise.  

2.6.9. A Conselheira Elizabeth Bastos se mostrou preocupada com o revés do Núcleo de captação e 
retenção de registros do CRA-RJ, que será retomado tão logo o sistema volte à normalidade. 

        2.6.10. O Conselheiro Marco Aurélio Lima de Sá disse que está à disposição para colaborar na 
construção de termos de referência e no regramento na fiscalização de contratos, experiência 
essa que ele tem adquirido na Prefeitura de Volta Redonda. 
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       2.6.11.O Presidente do CRA-RJ disse que ouviu com serenidade todas as contribuições e sugestões, 

afirmando que as licitações e os contratos têm sido objeto de grande cuidado por parte dos que 
fazem o CRA-RJ. 

 
 
 
 
 
    3. ENCERRAMENTO:  

3.1. A sessão foi encerrada, com a lavratura da presente ata que vai assinada pelo Presidente  Jorge 
Humberto Moreira Sampaio e pelo  Vice-Presidente de Administração e Finanças, Adm. Marco 
Aurélio Lima Sá. 
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