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1. PRESENÇAS: 

1.1.  Conselheiros Titulares: 
       Adm. Leocir Dal Pai - V.P.de Planej.e Desenv. Institucional no exercício da Presidência  

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 
Adm. Renata Motta Vasconcelos 
 

 
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. Abílio Thomaz de Freitas – Ouvidor do CRA-RJ 
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  
                 Adv. Claudia Maria Souza – Assistente Técnica Jurídica. 
                 Berenice Lima  - Assessora da Presidência 
                 Adm. Adolpho de Oliveira – Coordenador Administrativo 
                 Adm. Firmino Sousa Carneiro – Comissão de Marketing 
                 Adm. Marcelo Borges -  Sócio-diretor da Fattoria Web Sistemas    
  
       2.    PROVIDÊNCIAS E DELIBERAÇÕES: 

       2.1.  Abertura: 
               Aberta a sessão pelo Conselheiro Leocir Dal Pai, Presidente em exercício do CRA-RJ, que saudou  

os presentes e solicitou a todos os pares que assinassem o livro de presenças. 
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 12( doze) processos 
nesta sessão, sendo 01 (um) do Conselheiro Marco Aurélio Lima de Sá, 01(um) processo do 
Conselheiro Miguel Luiz Marun Pinto, 01(um) processo do Conselheiro Clésio Guimarães Faria, 
01(um) processo da Conselheira Elizabeth da Costa Bastos, 01(um) processo do Conselheiro  
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  Manoel Francisco D’Oliveira,  01(um) processo do Conselheiro William Pinto Machado, 01(um) 
processo do Conselheiro Wallace de Souza Vieira, 01(um) processo da Conselheira Mara Darcy 
Biasi Ferrari Pinto, 02(dois) processos do Conselheiro Edson Fernando Alves Machado,01(um) 
processo do Conselheiro Leocir Dal Pai, e 01(um) processo do Conselheiro Reginaldo Souza de 
Oliveira. 

2.3.   Licença do Presidente do CRA-RJ: 
                O Presidente em exercício do CRA-RJ, Conselheiro Leocir Dal Pai, apresentou a carta assinada 

pelo Presidente do CRA-RJ, Adm. Jorge Humberto Moreira Sampaio, com seu pedido de licença 
da Presidência por até 60 (sessenta) dias, a partir de 06/03/2018, pois se submeterá a um 
procedimento médico nos próximos dias, mantendo-se, porém, no exercício da atividade de 
Conselheiro do CRA-RJ. Aprovada a licença, do Presidente Jorge Humberto Moreira Sampaio, 
da Presidência do CRA-RJ. 

2.4.   Restabelecimento do sistema de informática no CRA-RJ: 
Com a palavra, o Superintendente Geral do CRA-RJ, Adm. Leonardo Ribeiro Fuerth, falou do 
restabelecimento do sistema de informática no CRA-RJ, fato esse que trouxe à normalidade as 
operações administrativas e de atendimento ao público, na sede e no interior do estado do RJ. O 
Coordenador de Informática do CRA-RJ, Adm. Rômulo Fidélis, apresentou detalhes sobre esse 
retorno das operações rotineiras do CRA-RJ, destacando que os dados foram recuperados em 
menos de cinco dias e que as imagens estão sendo resgatadas a partir de um backup, esperando-
se assim a recuperação próxima de 100%. A Conselheira Elizabeth Bastos disse que a 
Coordenação de Registro do CRA-RJ está dando tratamento a cada caso que surge, tudo 
transcorrendo com muita tranquilidade pelo que pôde constatar pessoalmente. O Adm. Marcelo 
Borges, sócio-diretor da Fattoria Web Sistemas, ressaltou que estão acontecendo 
aproximadamente 600 (seiscentas) transações por dia no sistema do CRA-RJ, o que demonstra a 
volta à normalidade. A Assessora da Presidência, Berenice Lima, informou do crescimento dos 
acessos mapeados pelo Google Analytics, o que comprova que o sistema está no ar e com grande 
número de transações. A Conselheira Mara Biasi pediu atenção especial aos processos de 
trabalho, revelando a sua preocupação com a visibilidade do Conselho frente às repercussões 
derivadas das ações que encetamos ou não; que a fala do Presidente do CFA na semana passada 
foi muito contundente e importante, o que alerta para a necessidade de verificação das 
competências dos responsáveis pelas falhas registradas, parecendo portanto haver a necessidade 
de um maior controle gerencial dos processos internos e dos contratos de prestação de serviços, 
propondo que uma comissão interna dê apoio à TI do CRA-RJ e que as sessões plenárias 
continuem a receber os relatórios de acompanhamento, com o objetivo de o CRA-RJ voltar a ser 
uma organização modelar. O Conselheiro William Machado corroborou a fala da Conselheira e 
ressaltou a importância do apoio do Presidente do CRA-RJ nas tomadas de decisão, para que a 
TI possa se manter permanentemente estruturada. O Conselheiro Wallace Vieira lembrou que, 
por ocasião da apresentação do Plano de Trabalho 2017/2018, chegou a propor um novo 
modelo de estrutura que viesse a fortalecer a relação do Plenário e das Vice-presidências com  a 
estrutura funcional do CRA-RJ, mas que não viu tais propostas incluídas na última versão do 
Plano de Trabalho 2017/2018. A Conselheira Elizabeth Bastos disse que as suas propostas 
formuladas para o do Plano de Trabalho 2017/2018 foram contempladas no documento final. O 
Conselheiro Clésio Faria lembrou que é importante os Conselheiros percorrerem a casa, visitando 
os setores e interagindo mais com os colaboradores internos. O Conselheiro Edson Machado  
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                reafirmou que o modelo de gestão atualmente vigente no CRA-RJ, com uma Diretoria   

Executiva que concentra o poder nas mãos do Presidente e do Vice-presidente de Administração 
e Finanças é ruim, devendo esse modelo ser revisto com uma maior quantidade de membros na 
Diretoria Executiva e compartilhamento de informações estratégicas, passando então a haver 
uma subordinação estratégica de determinados setores do CRA-RJ aos respectivos Vice-
presidentes que hoje não têm qualquer participação ou poder para tomada de decisões. O 
Presidente em exercício, Leocir Dal Pai, disse que é favorável a trazer ao Plenário todas as 
informações estratégicas e importantes que afetem o CRA-RJ e que passará a reunir 
semanalmente os Vice-presidentes para discussões de temas relevantes para a administração do 
CRA-RJ. O conselheiro Edson Machado afirmou ser importante identificar quem errou nesse 
desligamento do sistema do CRA-RJ, bem como saber os valores financeiro investidos para essa 
operação de recuperação do sistema. O Conselheiro Miguel Marun disse que tem o hábito de 
percorrer todos os setores do CRA-RJ, recomendando que isso passe a fazer parte da rotina dos 
Conselheiros. A Conselheira Elizabeth Bastos disse que na semana passada se reuniu com as 
responsáveis pelos atendimentos registro profissional e empresarial; que tem acompanhado a 
evolução da recuperação do banco de dados, preocupada com a imagem e com a segurança de 
informações do CRA-RJ; tendo sido contundente com o Presidente do CRA-RJ, hoje licenciado, 
por não ter sido avisada do problema anteriormente à realização da reunião plenária passada; que 
esse distanciamento entre o nível estratégico e operacional deve ser reduzido por meio da revisão 
do Modelo Conceptual de Gestão e Organização do CRA-RJ. O Conselheiro Wallace Vieira disse 
que o modelo de acompanhamento e participação virtual é a saída para maior imersão dos 
Conselheiros do CRA-RJ na gestão da entidade. O Presidente em exercício lembrou que os 
Conselheiros não são funcionários do CRA-RJ. A Conselheira Mara Biasi aduziu que é possível a 
revisão dos procedimentos das sessões plenárias, com relatos semanais da TI e dos Vice-
presidentes; e que o Presidente do CRA-RJ deve contar com a figura do Superintendente Geral 
como elo de ligação com o corpo funcional. O Conselheiro Reginaldo Souza ressaltou que o 
modelo autoritário, concentrado nas decisões do  Presidente e dos Vice-presidentes, não favorece 
a mudança da cultura. Com a palavra, o Superintendente Geral do CRA-RJ, Adm. Leonardo 
Fuerth, falou que existe essa integração virtual entre os responsáveis por cada área e os 
respectivos Vice-presidentes do CRA-RJ. 

  2.5.  Presidente do CRA-DF agradece CRA-RJ por apoio na implantação  do SIFA: 
                 Acusado o recebimento de e-mail assinado pelo Presidente do CRA-DF, Adm. Udenir Silva, que 

agradece o CRA-RJ pelo imensurável apoio na implantação do SIFA, fato esse que está 
provocando um novo patamar de desempenho naquele Regional. 

2.6. Apresentação do relatório da ASRAC do CRA-RJ em 2017: 
                O Assessor de Relações Acadêmicas do CRA-RJ, Adm. Raphael Monteiro, apresentou o relatório 

da ASRAC em 2017, sublinhando a realização de 65 palestras institucionais; 18 de registro 
profissional; participação em 25 eventos acadêmicos; 20 visitas técnicas de grupos de alunos à 
sede do CRA-RJ e 30 reuniões de trabalho com coordenadores de cursos. O Conselheiro Miguel 
Marun e a Conselheira Mara Biasi destacaram a importância dos convênios institucionais 
celebrados entre o CRA-RJ e vinte e cinco faculdades, ao mesmo tempo em que disseram 
conhecer as dificuldades para implementação em todas as instituições de ensino superior 
fluminenses. Os Conselheiros parabenizaram o Adm. Raphael Monteiro pela apresentação e 
pelos resultados obtidos em 2017. 

 
 

      



 
     CRA-RJ                                                                               ATA DE REUNIÃO 

 
  Ata da Sessão Plenária nº 3914                 Data: 07/03/2018                                                 Folha:  04/04 

  
       

   
2.7. Aprovação das Atas: 

              Aprovadas por unanimidade as atas das sessões plenárias CRA-RJ nºs 3.910, 3.911, 3912 e 3913 
de  28/02/2018. 

2.8.  Concedida a franquia da palavra, nenhum Conselheiro se manifestou, sendo encerrada a presente 
sessão plenária. 

 

 
   

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

Planejamento e Desenvolvimento Institucional no exercício da Presidência, Adm. Leocir Dal Pai 
e pelo  Vice-Presidente de Administração e Finanças, Adm. Marco Aurélio Lima Sá. 

 
 
 
  Adm. Leocir Dal Pai                                                Adm. Marco Aurélio Lima de Sá  
     VP de Planej. e Desenv. Institucional                                 V.P. de Administração e Finanças 

          No exercício da Presidência                                               CRA-RJ nº 20- 32961-0      
                 CRA-RJ nº 20-28403-9                                                                             
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  1. PRESENÇAS: 
1.1.  Conselheiros Titulares: 

Adm. Leocir Dal Pai – V.P de Planej.e Desenv. Institucional no exercício da Presidência  
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 
Adm. Renata da Motta Vasconcellos 
 

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 
 Adm. Leonardo Ribeiro Fuerth – Superintendente do CRA-RJ 
 Adv. Marcelo Almeida – Assessor Jurídico 
 Adm. Roberta Martins –Chefe da Secretaria Geral do CRA-RJ 
 Adm. Abílio Thomaz de Freitas – Ouvidor do CRA-RJ  
 Adm. Paulo Cesar Carvalho Coelho – Coordenador 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 
 Berenice Lima – Assessora da Presidência 

                  Adm. Firmino Sousa Carneiro – Comissão de Marketing 
                 Adm. Marcelo Borges -  Sócio-diretor da Fattoria Web Sistemas    

 
                    

2. Providências e Deliberações: 
2.1. Abertura: 

Aberta a sessão pelo Presidente em exercício do CRA-RJ, Conselheiro Leocir Dal Pai, que 
conferiu o quórum e prosseguiu com a leitura da ordem do dia. 
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             2.2.  Comissão de Marketing do CRA-RJ apresenta relatório de 2017 e programa para 2018: 

Apresentado, pelo Adm. Firmino Carneiro, Coordenador da Comissão de Marketing do CRA-RJ, 
o relatório com as principais ações encetadas pela referida comissão em 2017, dando maior relevo 
à organização de dois eventos abertos ao público que foram realizados na Casa do 
Administrador; à divulgação de três artigos científicos escritos por integrantes da Comissão de 
Marketing do CRA-RJ; a sete debates promovidos na Web Radio do CRA-RJ; três palestras da 
comissão em faculdades de Administração do RJ e à realização de sete reuniões ao longo do ano. 
Ao final, o Coordenador da Comissão de Marketing do CRA-RJ agradeceu o apoio sempre 
emprestado pelo Superintendente Geral do CRA-RJ, Adm. Leonardo Fuerth. A Conselheira 
Mara Biasi propôs que essa comissão pense na viabilidade de se elaborar um livro sobre o 
Marketing do Administrador. 

             O Coordenador da Comissão de Marketing do CRA-RJ apresentou o Plano de Trabalho dessa 
comissão para o ano de 2018, sendo o mesmo aprovado por unanimidade pelo Plenário do CRA-
RJ. 

                O Adm. Firmino Carneiro indicou o nome do Adm. Luiz Henrique Santos e Silva para assumir a 
coordenação da Comissão de Marketing do CRA-RJ e, como adjunto, o Conselheiro Adm. 
Miguel Marun. Por maioria, o Plenário do CRA-RJ condicionou a aprovação do nome à 
apresentação pessoal, em sessão plenária vindoura, do novo coordenador hora indicado.  

 O Conselheiro Wallace Vieira disse que deve haver uma reorientação na coordenação das 
comissões especiais temáticas do CRA-RJ, de modo a conferir maior dinamicidade e interação 
com a entidade, em busca de alinhamento. O Conselheiro Miguel Marun disse que o trabalho nas 
comissões é voluntário, devendo haver uma compreensão do CRA-RJ para que os membros não 
sejam obrigados a comparecer ao CRA-RJ. A Conselheira Elizabeth Bastos disse que há 
instrumentos para acompanhamento dessas comissões, como o relatório e o plano de trabalho.       

2.3.  Proposta de restabelecimento da Comissão de Empresas Juniores do CRA-RJ: 
              A Conselheira Elizabeth Bastos relatou a respeito da posse da nova Diretoria Executiva da Rio 

Junior, ocorrido no auditório do BNDES no último dia 02 de março, chamando a atenção para 
os valores arrecadados pelas empresas juniores por meio dos projetos de consultoria e eventos, 
apesar da crise financeira pela qual passou a Rio Junior. Registrou ainda o agradecimento dos 
jovens empreendedores pelo apoio do CRA-RJ ao movimento de empresas juniores no estado do 
RJ. Na mesma solenidade estavam presentes o Deputado Otavio Leite, apoiador tradicional do 
movimento, e o ex-Conselheiro Antonio Andrade que tem interesse em propor a elaboração de 
um ‘Balanço Acadêmico’ e o restabelecimento da Comissão de Empresas Juniores do CRA-RJ. 

       2.4. I Fórum Estadual de mulheres da Administração – FEMA – CRA-CE:  
 A Conselheira Yara Rezina falou sobre a realização do I Fórum Estadual de Mulheres da 
Administração, realizado pelo CRA-CE no dia 1º de março na cidade de Fortaleza e, em seguida, 
leu uma carta que a Comissão da Mulher Administradora do CRA-RJ (CMA) dirigiu ao 
Presidente do CRA-RJ, sobre o Prêmio Adm. Gilda Nunes mencionando a idealização pioneira 
da Comissão da Mulher do Rio de Janeiro em 2014. Disse que também dirigiu e-mail ao 
Presidente do CFA com o mesmo tema. A Comissão irá preparar uma retrospectiva sobre a 
referida premiação no Rio de Janeiro e demais trabalhos já desenvolvidos pela Comissão da 
Mulher Administradora do CRA-RJ. 

2.5.   Sebrae/RJ está com Edital de Credenciamento aberto para consultorias:  
              Com a palavra, o Superintendente Geral do CRA-RJ anunciou que o Sebrae-RJ está com Edital 

de Credenciamento aberto para empresas de diferentes segmentos, tendo enviado e-mail ao 
Sebrae-RJ recomendando que seja exigido o registro no CRA-RJ no caso da seleção de empresas 
de consultoria e de gestão de negócios. 
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     2.6.   Franquia da palavra: 
     2.6.1. A Conselheira Elizabeth Bastos, em nome do bom andamento dos trabalhos nas sessões 

plenárias deste Conselho, apelou para que todos os seus pares ouçam as propostas dos demais 
antes de se pronunciarem, exemplificando a questão da reestruturação das comissões especiais 
temáticas que conta com a colaboração gratuita de diversos colegas interessados em somar com o 
CRA-RJ, havendo, portanto, a necessidade de se definir com clareza quais são as obrigações dos 
membros das comissões, mesmo que seja preciso a edição de uma nova Resolução Normativa; e 
concluiu declarando ser necessário atrair os melhores quadros para participarem das atividades do 
CRA-RJ.  

     2.6.2. O Presidente em exercício do CRA-RJ disse que todos os coordenadores de comissão, quando 
aprovados, compareceram ao Plenário do CRA-RJ pelo menos uma vez para a apresentação de 
sua proposta e de seu perfil profissional.   

     2.6.3.A Conselheira Mara Biasi disse que se sente incomodada com a ausência de melhor audição dos 
colegas em relação aos assuntos que são pautados e que deveriam ser de interesse geral; 
percebendo, por exemplo, que a CMA do CRA-RJ não tem sido ouvida com a devida atenção 
quando suas integrantes se pronunciam; assim como, do mesmo modo, faltou atenção e 
orientação quando a Comissão de Administração em Serviços de Saúde do CRA-RJ, no passado, 
promoveu um evento onde se abordou temas que não eram do estrito interesse dos profissionais 
de administração, perdendo-se uma rara oportunidade de marcarmos posição no momento em 
que outros assuntos de interesse mais amplo poderiam ter sido debatidos. 

     2.6.4. O Conselheiro Marco Aurélio Lima de Sá informou que estará hoje na UNIFOA realizando uma 
palestra institucional e que em conjunto com a Conselheira Elizabeth Bastos, e com o Vice de 
Fiscalização estaremos discutindo sobre ações conjuntas que provoquem aumento de registros de 
PF e PJ. 

    2.6.5. A Conselheira Mara Biasi protestou que a CMA do CRA-RJ não tem sido prestigiada desde a 
gestão anterior, não se sentindo, portanto, apoiada para a realização de um trabalho mais amplo 
como integrante dessa comissão.  

     2.6.6. O Conselheiro Wallace Vieira reiterou a importância das comissões especiais temáticas do CRA-
RJ; e que neste instante existe uma ausência de gestão coordenada dessas comissões, 
recomendando a atualização da Resolução Normativa do CRA-RJ que regula o seu 
funcionamento, almejando-se assim uma melhor estrutura de atendimento e funcionamento das 
comissões especiais. 

     2.6.7. O Conselheiro Edson Machado destacou que a participação voluntária nas coordenações das 
comissões especiais não pode ter como objetivo apenas o recebimento de cartões de visita que 
conferem status; reforçando a ideia de que os coordenadores dessas comissões devem, 
ocasionalmente, se apresentar pessoalmente ao plenário do CRA-RJ para melhor interação com 
a casa; pontuando ainda que os debates mais acalorados, nas sessões plenária desta data, 
revelam a relevância de se discutir mais profundamente outros assuntos de interesse da 
entidade. 

2.6.8. O Conselheiro Reginaldo Souza lamentou a licença médica do colega Jorge Humberto Moreira 
Sampaio, estimando seu pronto restabelecimento; parabenizou as mulheres pelo Dia 
Internacional da Mulher (8 de março) e disse que o debate de hoje trouxe um ganho às 
comissões especiais. 
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      2.6.9. Os Conselheiros Clésio Faria, Manoel Francisco D’Oliveira, William Machado, Miguel Marun e 

Wallace Vieira parabenizaram as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher.  
      2.6.10.O Conselheiro William Machado disse que a instituição melhora na medida em que a 

participação se eleva; desejou pronto restabelecimento ao Conselheiro Jorge Humberto Moreira 
Sampaio; e fez registrar que 07 de março é o dia dos fuzileiros navais.  

      2.6.11. O Conselheiro Miguel Marun pediu que seja disponibilizado um espaço na portaria da sede do 
CRA-RJ para que as empresas de saúde possam planejar um plantão semanal, experimental e 
alternado na sede do CRA-RJ, objetivando a oferta de preços e planos diferenciados aos 
registrados no Conselho. Ao final de sua fala, pediu que o cronograma de obrigações das 
comissões especiais do CRA-RJ seja rigorosamente cumprido, de acordo com a Resolução 
sobre as Comissões, sendo estipulado o dia 28 de março como data limite para a apresentação 
dos relatórios e planos de trabalho das comissões que estão em atraso. 

  2.6.12. A Conselheira Renata Vasconcelos desejou pronto restabelecimento ao Presidente licenciado e 
pediu que as informações sejam repassadas com mais antecedência aos Conselheiros suplentes, 
notadamente acerca das sessões plenárias agendadas. 

       2.6.13.O Conselheiro Edson Machado registrou o seu desejo pelo pronto restabelecimento do 
Presidente Jorge Humberto Moreira Sampaio. 

       2.6.14.O Presidente em exercício do CRA-RJ disse que conta com a colaboração de todos os 
Conselheiros durante a interinidade, para que as sessões plenárias sejam as mais cordiais e 
produtivas possíveis; e quando não houver um consenso firmado pelo Plenário, a alternativa 
democrática será a realização de votações para busca da melhor decisão por maioria.  

 
 
      3. ENCERRAMENTO:  

3.1. A sessão foi encerrada, com a lavratura da presente ata que vai assinada pelo Vice-Presidente de 
Planejamento e Desenvolvimento Institucional no exercício da Presidência, Adm. Leocir Dal Pai 
e pelo Vice-Presidente de Administração e Finanças, Adm. Marco Aurélio Lima Sá. 

 
 
 
  Adm. Leocir Dal Pai                                                Adm. Marco Aurélio Lima de Sá  
     VP de Planej. e Desenv. Institucional                                 V.P. de Administração e Finanças 

          No exercício da Presidência                                               CRA-RJ nº 20- 32961-0      
                 CRA-RJ nº 20-28403-9                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


