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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. Jorge Humberto Moreira Sampaio  
Adm. Clésio Guimarães Faria 
Adm. Edson Fernando Alves Machado 
Adm. Manoel Francisco D’Oliveira 
Adm. Reginaldo Souza de Oliveira 
Adm. Wallace de Souza Vieira 
Adm.  Yara Maria Guimarães Assis Rezina  

 
12. Conselheiro Suplente: 

   Adm. Francisco Carlos Santos de Jesus 
     Adm. Renata Motta Vasconcelos 

 Adm: Suely Santos Motta 
 
1.3. Outras Presenças: 

Marinei de Souza Vieira – Secretariando o Plenário 
Adv. Marcelo Almeida – Assessor Jurídico 
Adm. Abílio Thomaz de Freitas – Ouvidor do CRA-RJ 

                 Katia Biaia  - Chefe da Assessoria de Comunicação 
                 Adv. Claudia Maria Souza – Assistente Técnica Jurídica. 
                 Berenice Lima  - Assessora da Presidência 
                    
  
      2.    PROVIDÊNCIAS E DELIBERAÇÕES: 

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

os presentes, em especial o Conselheiro Federal Mauro Kreuz, Diretor da Câmara de Formação 
Profissional do CFA, e o retorno do Conselheiro Jorge Humberto Moreira Sampaio. 

      2.2. Aprovadas por unanimidade as atas das Sessões Plenárias do CRA-RJ nºs 3.914 e 3.915 de 
07/03/2018. 

       2.3. 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 10( dez) processos 
nesta sessão, sendo 01 (um) processo do Conselheiro Marco Aurélio Lima de Sá, 01(um) processo 
do Conselheiro Miguel Luiz Marun Pinto, 02(dois) processos do Conselheiro Clésio Guimarães 
Faria, 01(um) processo da Conselheira Elizabeth da Costa Bastos, 01(um) processo do 
Conselheiro  Manoel Francisco D’Oliveira,  01(um) processo do Conselheiro William Pinto 
Machado, 01(um) processo do Conselheiro Wallace de Souza Vieira,  01(um) processo do 
Conselheiro Edson Fernando Alves Machado, 01(um) processo do Conselheiro Reginaldo Souza 
de Oliveira. 
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2.4.  Apresentação do Diretor da Câmara de Formação do CFA, Adm. Mauro Kreus: 
         Com a palavra, o Diretor da Câmara de Formação Profissional do CFA, Adm. Mauro Kreuz, enalteceu o 

Plenário do CRA-RJ que, no seu entendimento, é um colegiado que serve de referência nacional para a 
profissão, haja vista que uma série de decisões que tiveram origem no CRA-RJ foram, nos últimos anos, 
disseminadas pelos CRAs Brasil afora, alterando profundamente a tecnologia, os processos e a cultura dos 
Conselhos. Ressaltou o desafio que o Sistema CFA/CRAs enfrenta no que tange à necessidade vital de 
maior atração de egressos dos cursos de Administração e de Gestão Tecnológica, para que concretizem os 
seus registros profissionais nos CRAs. Revelou que a captação de registros nos CRAs, historicamente, é 
de apenas 8,5%, enquanto na OAB é de 12% dos formados. O Conselheiro Reginaldo Souza indagou se 
há indicadores de outras profissões disponíveis, sendo respondido pelo Conselheiro Mauro Kreuz que 
esses dados estão sendo pesquisado; e aduziu que o exame de suficiência da OAB não contribuiu para o 
aumento da qualidade dos cursos de Direito. O Diretor da Câmara de Formação Profissional do CFA 
discorreu sobre o programa de Certificação Profissional em Administração do Sistema CFA/CRAs que 
vem sendo aprimorado, em parceria com a FGV, para que o empregador tenha a compreensão da 
importância de pedir a certificação ao profissional de Administração; e revelou que o campo de 
conhecimento da saúde será a próxima certificação a ser oferecida pelo CFA aos registrados nos CRAs; 
disse ainda que o valor da certificação é de quinhentos reais, válido por quatro anos, seguindo um padrão 
internacional, e que agora a certificação é apenas por prova e não mais por experiência. Disse que o 
Observatório Nacional de Egressos dos Cursos de Administração (Onecad/CFA) está sendo implantado, 
informando por exemplo que 65% dos profissionais de Administração atuam na área de Serviços. 
Agradeceu ao Adm. Leonardo Fuerth pela ideia e pela participação no protótipo do Onecad; e disse que o 
SIFA permitirá uma amplitude muito maior dos projetos de registro e de fiscalização do exercício 
profissional no Brasil. Disse ainda que o Programa Instituição Amiga do Empreendedor, uma parceria 
CFA/MEC/SEBRAE/CFC/FGV/ANGRAD, instituída por meio da Portaria MEC/Secretaria Especial 
da Micro e Pequena Empresa (SEMPE) nº 78, de 29/09/2016, está em pleno andamento. Reiterou os 
elogios ao Plenário do CRA-RJ e aos colaboradores pelas atividades de referência que têm sido 
desenvolvidas no RJ, dando como exemplo a Universidade Corporativa do Administrador - UCADm, 
cuja utilização da plataforma virtual para todo o Sistema CFA/CRAs está sendo negociada entre o CRA-
RJ e o CFA. 

2.5.   Franquia da Palavra: 
                Na franquia da palavra, o Conselheiro Wallace de Souza Vieira disse que desde 2005 o CRA-RJ 

vem pensando essa questão da Certificação Profissional, atento ao movimento mundial que 
valoriza essa acreditação desde 1993, muito influenciado pela legislação trabalhista francesa da 
época. O Conselheiro Federal Mauro Kreuz disse que o excesso de regulação por parte do 
Estado reflete o modelo de educação vigente no Brasil, extremamente regulatório e limitante. O 
Conselheiro Reginaldo Souza parabenizou a apresentação do Conselheiro Federal. A Conselheira 
Elizabeth Bastos falou do distanciamento entre mercado e academia, da necessidade de se 
conhecer o perfil do Administrador para se alisar se as competências e habilidades estão sendo 
supridas pela academia. O Conselheiro Miguel Marun disse que as faculdades em geral têm tido 
foco na gestão financeira e não na área acadêmica, o que tem contribuído para a queda de 
qualidade do ensino de nível superior. O Conselheiro Mauro Kreuz disse que a universalização da 
EAD foi feita de modo irresponsável, sem planejamento e sem políticas adequadas. O 
Conselheiro Edson Machado disse que a academia tem um papel bem definido e que os 
Conselhos Profissionais têm outro, sendo estes responsáveis pela fiscalização do exercício 
profissional; que a certificação profissional promovido pelo CFA se prestará a atender 
profissionais de elite, ou seja, esse projeto caminha para ter profissionais de primeira e segunda 
categoria, já que os últimos não terão acesso à certificação profissional patrocinada pelo CFA; 
aduziu que a fiscalização deveria se ater ao atendimento dos maiores interesses dos profissionais 
de administração;  e, concluiu a sua fala colocando em dúvida se as ações do CFA de maior 
destaque na mídia, como o IGM e o Raposão, têm de fato carreado  benefícios  para o conjunto 
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dos profissionais de administração. O Conselheiro William Machado agradeceu o Conselheiro 
Federal pelas palavras e ensinamentos hoje trazidos ao Plenário do CRA-RJ, assim como 
parabenizou o colega pelo enfrentamento de diversas questões que são do interesse da profissão.  
O Conselheiro Mauro Kreuz disse que infelizmente a atual LDB, o decreto 9235/17 e pareceres 
do CNE proíbem essa participação ativa dos Conselhos Profissionais e salientou que o papel que 
os Conselhos Profissionais cumpriam nesse tocante era inócuo ao longo dos últimos anos. 

 
  
 
       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. Jorge Humberto Moreira Sampaio 
Adm. Edson Fernando Alves Machado 
Adm. Manoel Francisco D’Oliveira 
Adm. Reginaldo Souza de Oliveira 
Adm. Wallace de Souza Vieira 
Adm. Yara Maria  Guimarães Assis Rezina 
 

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

Adm. Yara Maria  Guimarães Assis Rezina 
Adm. Suely dos Santos Motta 
 

 
  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. Abílio Thomaz de Freitas – Ouvidor do CRA-RJ  
 Kátia Biaia -  Chefe da Assessoria de Comunicação 
 Berenice Lima – Assessora da Presidência 

 
 

2. Providências e Deliberações: 
2.1. Abertura: 

            Aberta a sessão pelo Presidente em exercício do CRA-RJ, Conselheiro Leocir Dal Pai, que após 
conferir a presença dos Conselheiros, convocou o contador do CRA-RJ para a apresentação do 
balancete de janeiro de 2018 do CRA-RJ. 

2.2. Apresentação do balancete de janeiro de 2018 do CRA-RJ: 
             O contador José Ribamar do Amaral Cypriano, da Amaral Contabilidade, fez a apresentação 

minuciosa do balancete de janeiro de 2018 do CRA-RJ, destacando as principais receitas e 
despesas, bem como a amortização de empréstimo bancário e cota-parte recolhida ao CFA. O 
Conselheiro Clesio Faria, Presidente da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRA-
RJ, chamou a atenção para a ligeira redução da arrecadação de anuidades e para a elevação do 
recebimento de valores provenientes da dívida ativa; frisando ainda que nos próximos meses se 
poderá ter uma melhor ideia do comportamento da receita e da despesa. Aprovado por maioria o 
balancete de janeiro de 2018 do CRA-RJ, com votos contrários dos Conselheiros Edson 
Machado e Reginaldo Souza.  
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      2.3. Membros do CRA-PR visitam o CRA-RJ:                    
 O Superintendente Geral do CRA-RJ, Adm. Leonardo Fuerth, informou que dois funcionários 

do CRA-PR visitaram o CRA-RJ na semana passada, interessados em conhecer com mais 
detalhes as operações de TI e financeiras do CRA-RJ; haja vista que o CRA-PR está implantando 
o SIFA e deseja explorar toda a potencialidade desse novo sistema integrado. 

      2.4.  Blog “Exame da ordem”: A ostensiva guerra do MEC contra os Conselhos de Classe: 
               Recebida a notícia da publicação intitulada “A ostensiva guerra do MEC contra os Conselhos de 

Classe que saiu no blog “Exame de Ordem”. Segundo o blog, “em reunião na sede da ABMES 
(Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior), o Secretário de Regulação e 
Supervisão da Educação Superior deixou claro que age de forma ostensiva para evitar que 
todos os conselhos de classe interfiram nas faculdades. Ainda de acordo com o blog, o MEC age 
para evitar a fiscalização e o escrutínio das entidades que estão preocupadas exatamente com a 
qualidade do ensino que está sendo ofertado hoje. O Conselheiro Reginaldo Souza disse que o 
modelo atual praticado pelo governo não privilegia a educação e tampouco atribui importância ao 
papel dos Conselhos. O Conselheiro Marco Aurélio Lima de Sá disse que essa questão vai na 
linha da suspensão das avaliações de cursos que antes eram realizadas pelos Conselhos 
Profissionais, mesmo que precariamente. 

2.5.  CRA-RJ identifica carteiras de Identidade profissional falsificadas:      
                         O Superintendente Geral do CRA-RJ informou que foram identificadas duas Carteiras de 

Identidade Profissional falsificadas, depois que a Qualicorp realizou consulta ao CRA-RJ para 
saber se as carteiras de dois interessados em contratar planos de saúde eram verdadeiras ou falsas. 
O CRA-RJ disponibiliza consulta pública a quaisquer interessados em saber da veracidade dos 
registros de profissionais ou de empresas. 

2.6. CRA-RJ no Fórum CFA de Gestão Pública – FOGESP, de 06 a 08 de junho em Brasília: 
O Presidente em exercício do CRA-RJ registrou a proximidade do Fórum CFA de Gestão 
Pública – FOGESP, de 6 a 8 de junho em Brasília; sendo certo que o CRA-RJ se fará representar 
com dois ou três representantes neste evento da maior importância para a profissão e o Sistema 
CFA/CRAs. 

       2.7.  Resultado – Prêmio  Guerreiro Ramos de Gestão Pública:  

  Apresentado o resultado do Prêmio Guerreiro Ramos de Gestão Pública, edição 2017; com  
destaque para o 3º lugar conquistado pelo Prof. Adm. Paulo Emílio Matos Martins, na 
modalidade Pesquisador Guerreiro Ramos, com o trabalho “Alberto Guerreiro Ramos: um 
homem parentético”. A Conselheira Elizabeth Bastos chamou atenção para a diversidade dos 
estados premiados. 

2.8.      Franqueada a palavra, nenhum Conselheiro fez uso desse tempo. 

      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                                                                                     
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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. Jorge Humberto Moreira Sampaio  
Adm. Clésio Guimarães Faria 
Adm. Edson Fernando Alves Machado 
Adm. Manoel Francisco D’Oliveira 
Adm. Reginaldo Souza de Oliveira 
Adm. Wallace de Souza Vieira 
Adm.  Yara Maria Guimarães Assis Rezina  

 
12.   Conselheiro Suplente: 

   Adm. Francisco Carlos Santos de Jesus 
     Adm. Renata Motta Vasconcelos 

 Adm: Suely Santos Motta 
 

1.3.   Outras Presenças: 
Marinei de Souza Vieira – Secretariando o Plenário 
Adv. Marcelo Almeida – Assessor Jurídico 
Adm. Abílio Thomaz de Freitas – Ouvidor do CRA-RJ 

                 Katia Biaia  - Chefe da Assessoria de Comunicação 
                 Adv. Claudia Maria Souza – Assistente Técnica Jurídica. 
                 Berenice Lima  - Assessora da Presidência 
                 Adm. Antonio Andrade 
                    

2. Providências e Deliberações: 
2.1. Abertura: 

               Aberta a sessão pelo Presidente em exercício do CRA-RJ, Conselheiro Leocir Dal Pai, que pediu 
ao Conselheiro Miguel Marun, Vice-presidente de Educação e Ensino e Pesquisa do CRA-RJ 
para falar sobre o projeto em curso de realização do 28º Encontro de Professores e 
Coordenadores de Cursos de Administração (Eprocad – RJ). 

      2.2.  28º Eprocad-RJ agendado para 13/06/2018 na sede do CRA-RJ: 
       O Vice-presidente de Educação e Ensino e Pesquisa do CRA-RJ disse que o 28º Eprocad-RJ está 

agendado para o dia 13/06/2018, na sede do CRA-RJ, contando desde já com as participações 
do Conselheiro Federal, Adm. Mauro Kreuz, e do Presidente do CFA, Adm. Wagner Siqueira. O 
Eprocad-RJ será divulgado em breve para todas as instituições de ensino superior do RJ. 
Informou ainda que na data de ontem a Superintendência do CRA-RJ protocolou pedido de 
apoio financeiro, junto ao CFA, para esse evento. 

2.3. Adm. Antonio Andrade pediu restabelecimento da comissão de Juniores do CRA-RJ: 
       Concedida a palavra, o Adm. Antonio Andrade pediu permissão ao Plenário do CRA-RJ para o 

restabelecimento da Comissão de Empresas Juniores do CRA-RJ, haja vista que o seu 
afastamento no ano passado se deu por conta da sobrecarga profissional já equacionada. A ideia 
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segundo o Administrador, é inclusive a de disseminar pelo interior do RJ as atividades dessa 
comissão, se possível criando subgrupos no interior. Há ainda a projeção de elaboração de uma 
pesquisa que valide a atuação das empresas juniores junto à academia, desaguando em um 
balanço acadêmico, tudo em parceria com a Rio Junior que é a Federação das Empresas Juniores 
do Estado do RJ. Concluiu dizendo que a comissão pretende também propor publicações sobre a 
experiência das Empresas Juniores do Estado do RJ, bem como a promoção de palestras e 
apresentações na Rádio e na TV do CRA-RJ. Além do Adm. Antônio Andrade, como 
coordenador da comissão em apreço, estão sendo indicados, como adjunto, o Adm. Raphael 
Monteiro, e como membros, a presidente da Rio Junior, Marcella de Aguiar e Silva. O 
Conselheiro Wallace Vieira acredita que a proposta é muito bem-vinda. A Conselheira Yara 
Rezina também aplaudiu a iniciativa. A Conselheira Elizabeth Bastos lembrou que a afinidade da 
Rio Junior com o CRA-RJ é grande, contando atualmente 42 empresas juniores filiadas à 
Federação. O Conselheiro Miguel Marun revelou seu total apoio ao restabelecimento da 
comissão. Aprovada, por unanimidade, pelo Plenário do CRA-RJ, o restabelecimento da 
Comissão de Empresas Juniores do CRA-RJ, bem como as indicações de seus membros e o 
Plano de Trabalho para 2018. 

2.4. Apresentação do Plano de Trabalho/2018 da Comissão de Administração de Serviços em 
Saúde(CASS)do CRA-RJ: 

       A Adm. Maria de Fátima Ribeiro dos Santos apresentou o Plano de Trabalho de 2018 da 
Comissão de Administração de Serviços em Saúde (CASS) do CRA-RJ, ressaltando a importância 
da presença do Administrador em todo o processo decisório desse setor. Apresentação das 
metas: 1- Mapear 40% nas Organizações de Saúde, o perfil de seus Administradores; 2- Inserir a 
Administração em Serviços de Saúde como área de certificação profissional pelo CFA; 3-
Promover 03 fóruns de debates com IES sobre a importância da Administração em Serviços de 
Saúde como disciplina nos cursos de graduação, com vistas à qualificação do profissional de 
Administração; 4- Estabelecer parcerias técnico-científicas com 02 instituições voltadas para o 
estudo, o acompanhamento e a discussão da Ciência da Administração no âmbito das 
organizações de saúde, de maneira a estimular os administradores à prática da pesquisa; 5- Propor 
01(um) evento técnico-científico sobre a Administração em Serviços de Saúde no âmbito do 
Estado do Rio de Janeiro; 6- Desenvolver 01(um) estudo técnico ao ano para viabilização de 
publicação (formato eletrônico e/ou impresso) que propiciem a valorização do profissional de 
administração em Serviços de Saúde, melhorando assim a identidade institucional e a percepção 
da sociedade; 7- Participar ativamente, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, de pelo menos 
02(dois) fóruns/debates sobre gestão em saúde por meio dos integrantes da Comissão, buscando 
nas discussões técnicas a inserção efetiva da gestão  em prol da melhoria dos serviços de saúde, 
ao longo de 2018. O Conselheiro Federal Mauro Kreuz parabenizou a Administradora pela 
apresentação e pediu licença para incorporar boa parte desse Plano de Trabalho ao protótipo, em 
elaboração no CFA, para a criação de um grupo de alto nível que discutirá exatamente os 
problemas de gestão na área de saúde. O Conselheiro Miguel Marun parabenizou a apresentação 
e sugeriu que a CASS pense na realização de um debate qualificado sobre a gestão dos planos de 
saúde. A Conselheira Elizabeth Bastos agradeceu a oportunidade de participar da CASS e 
testemunhou a qualidade dessa comissão. O Conselheiro Marco Aurélio Lima de Sá parabenizou 
e falou da importância de eventos e visitas da CASS em unidades hospitalares pelo interior do RJ. 
Aprovado por unanimidade, pelo Plenário do CRA-RJ, e sob aplausos, o Plano de Trabalho de 

2018 da CASS e a coordenação agora a cargo da Adm. Maria de Fátima Ribeiro dos Santos. 
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      2.5. Membro do CASS participa da 1ª Reunião do Eixo Qualidade de vida – 2018/Visão 

estratégica & Ação, da Rede Rio de Sustentabilidade: 
       A Adm. Rita de Cássia Garcia, Coordenadora Adjunta da CASS, falou de sua participação da 1ª 

Reunião do Eixo Qualidade de Vida – 2018 | Visão, Estratégia & Ação, da Rede Rio de 
Sustentabilidade. 

2.6. Franquia da Palavra: 
      2.6.1.O Conselheiro Wallace Vieira disse que há a necessidade de criação de um grupo para a 

coordenação política das comissões especiais do CRA-RJ, sem entrar na operação que é de 
responsabilidade do Adm. Raphael Monteiro.  A Conselheira Elizabeth Bastos disse que ficou 
muito impressionada com as apresentações das comissões especiais do CRA-RJ no dia de hoje; 
e que a existência de um comitê para a revisão da Resolução Normativa que regula essas 
comissões será relevante.  

2.6.2. O Conselheiro Marco Aurélio Lima de Sá disse que representará o CRA-RJ em evento   
institucional na Universidade de Barra Mansa (UBM), no dia de hoje. 

       2.6.3. O Conselheiro Wallace Vieira disse que o interior reúne um número representativo de 
registrados, mas que hoje o CRA-RJ tem uma concentração de eventos na capital, propondo, 
por conseguinte, o retorno de um projeto de realização de ENCADs (Encontro de 
Administradores) pelo interior do RJ, como aliás que ele mesmo escreveu no final do ano 
passado.   

       2.6.4.  O Conselheiro Miguel Marun disse que há uma proposta para que o Adm. Antonio Andrade 
colabore na organização de eventos acadêmicos na sede do CRA-RJ.  

        2.6.5. O Conselheiro Manoel Francisco D’oliveira disse que há palestras marcadas, com a presença do 
Presidente do CFA, em Campos dos Goytacazes, no dia 16 de abril, e em Itaperuna, no dia 7 de 
maio, com o Secretário de Administração daquela municipalidade presente. 

 2.6.6. O Conselheiro Clésio Faria registrou parabéns a todos colaboradores do CRA-RJ pelo trabalho 
de restauração do banco de dados do sistema do CRA-RJ. Disse ainda que estranhou que a 
Estácio não o tenha convidado para aula inaugural neste semestre, atestando que as demissões 
em massa naquela instituição de ensino superior e a expansão desenfreada das disciplinas on line 
contribuem para esse esvaziamento da presença de palestrantes na IES. 

        2.6.7.O Conselheiro Jorge Humberto Moreira Sampaio disse que seu problema cardiológico está 
sendo monitorado e que está aguardando um procedimento médico que requer repouso, 
agradecendo as manifestações de todos. 

 
       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                                                                                     

 
 


