
 
     CRA-RJ                                                                               ATA DE REUNIÃO 

  Ata da Sessão Plenária nº 3919                   Data:  28/03/2018                                                Folha:  01/03 

  
 
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. 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  
Adm. Francisco Carlos Santos de Jesus 

 
1.2. Outras Presenças: 

Marinei de Souza Vieira – Secretariando o Plenário 
Adm. Wagner Siqueira – Presidente do CFA 
Adm. Leonardo Ribeiro Fuerth – Superintendente do CRA-RJ   
Adv. Marcelo Almeida – Assessor Jurídico 
Adm. Abílio Thomaz de Freitas – Ouvidor do CRA-RJ 

                 Berenice Lima  - Assessora da Presidência 
                 Adm. Rômulo Cesar Pontes Fidelis – Assessor Técnico         
                    
  
      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, que saudou os presentes, em especial a presença do Presidente do CFA, 
Adm. Wagner Siqueira, e anunciou as ausências justificadas das Conselheiras Elizabeth Bastos e 
Mara Biasi, nesta data respectivamente substituídas pela Conselheira Yara Rezina e pelo 
Conselheiro Francisco Carlos Santos de Jesus. 

     2.2.  Aprovadas por unanimidade as atas das Sessões Plenárias do CRA-RJ nºs 3.916, 3017 e 3.918 de 
14/03/2018. 

       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 16( dezoito) processos 
nesta sessão, sendo 05 (cinco) processos do Conselheiro Marco Aurélio Lima de Sá, 02(dois) 
processos do Conselheiro Miguel Luiz Marun Pinto, 02(dois) processos do Conselheiro Clésio 
Guimarães Faria, 01(um) processo do Conselheiro  Manoel Francisco D’Oliveira, 02 (dois) 
processos do Conselheiro William Pinto Machado, 01(um) processo do Conselheiro Wallace de 
Souza Vieira,  01(um) processo do Conselheiro Edson Fernando Alves Machado, 02( dois) 
processos do Conselheiro Reginaldo Souza de Oliveira. 
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2.4.  Apresentação de relatos sobre a VI Convenção do Sistema CFA/CRAs: 
               O Presidente em exercício do CRA-RJ apresentou o seu relato sobre a VI Convenção do Sistema 

CFA/CRAs, recém realizada de 21 a 23 de março na cidade de São Luiz do Maranhão. Disse que 
a dinâmica dos seminários temáticos foi excelente, com grande envolvimento dos participantes e 
conclusões muito boas para serem aproveitadas pelo Sistema CFA/CRAs. O Conselheiro Jorge 
Humberto Moreira Sampaio disse que a apresentação in loco do SIFA (Sistema Integrado de 
Fiscalização e Autoatendimento) impressionou muito e que isso contribuirá para a disseminação 
desse sistema integrado nos demais CRAs que ainda não possuem essa ferramenta. O 
Conselheiro William Machado disse que o evento foi muito organizado e parabenizou o CRA-
MA pela dedicação ao longo dessa jornada; tendo ficado surpreso com a desenvoltura do 
Presidente do CFA que participou ativamente de todo o evento; e concluiu sua fala destacando a 
participação assídua de todos os que compuseram a delegação fluminense. O Conselheiro 
Francisco de Jesus disse que a participação dos colaboradores do CRA-RJ foi extremamente 
importante; e destacou as contribuições da Conselheira Elizabeth Bastos ao longo dos debates 
que aconteceram sobre Registro e Fiscalização. O Presidente do CFA, com a palavra, revelou que 
a experiência da VI Convenção do Sistema CFA/CRAs foi inovadora no que diz respeito à 
estrutura e às metodologias de trabalho utilizadas para se aproveitar o máximo de contribuições e 
permitir as trocas de informações e de saberes entre os participantes; destacou ainda a entrega da 
Medalha Adm. Belmiro Siqueira ao Presidente do CRA-MA, Adm. Samuel Melo Junior que se 
emocionou com a homenagem aprovada pelo Plenário do CRA-RJ. O Superintendente Geral do 
CRA-RJ, Adm. Leonardo Fuerth, disse que a Carta de São Luiz consolidou a contribuição de 
todos os grupos temáticos Administração, Finanças e Tecnologia; Fiscalização, Registro e 
Formação Profissional e Comunicação e Desenvolvimento que será enviada para todos os CRAs 
em breve, servindo assim como um guia para projetos e ações. 

2.5. Apresentação do Plano de Trabalho/2018 da Comissão de Marketing do CRA/RJ: 
Aprovado por unanimidade pelo Plenário do CRA-RJ o Plano de Trabalho de 2018 da Comissão 
de Marketing do CRA-RJ. 

       2.6. Apresentação do Plano de Trabalho/2018 da Comissão de Recursos Humanos do CRA-RJ: 
             Apresentado e aprovado por unanimidade, pelo Plenário do CRA-RJ, o Plano de Trabalho de 2018 

da Comissão de Recursos Humanos (CRH) CRA-RJ. Aprovado ainda o nome da nova 
Coordenadora da CRH, a Administradora Maria Cristina Costa.  A CRH pretende utilizar os 
mecanismos oferecidos pelo CRA-RJ, modo a oferecer conteúdo para aprimorar o conhecimento 
dos profissionais registrados no campo da Administração. A Comissão desenvolverá programas 
para o reconhecimento e valorização do Administrador de Recursos Humanos, divulgando a sua 
participação no mercado de trabalho e promovendo ações que possam trazer profissionais de 
diversas áreas do conhecimento intimamente ligadas ao exercício das profissões regulamentadas e 
fiscalizadas pelo Conselho, realizando palestras, debates e programas na WebTv e WebRádio. 
Aprovada a entrada do novo membro e a nova composição da CRH do CRA-RJ, cujas nomeações 
e mandatos serão objeto de edição de Portaria específica. O Conselheiro Wallace Vieira lembrou 
da necessidade de ligação entre o cenário atual brasileiro e as atividades a serem desenvolvidas pela 
comissão, salientando a crise ética e de valores, bem como a necessidade de provimento de 
quadros nas empresas em geral. 

2.7. O Presidente do CFA aproveitou a sua presença nesta sessão plenária para agradecer pessoal e 
publicamente o Conselheiro Wallace Vieira pela iniciativa que teve ao escrever o primeiro texto em 
protesto contra os assassinatos da vereadora Marielle Franco e de Anderson Gomes, o que gerou a 
edição de  uma  nota  oficial do  CFA  que termina  dizendo  que “alinhado a  essa vertente do  
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       pensamento  nacional   que repudia a  escalada  de um  quadro de  violência inaudita contra o ser 
       humano, o Sistema CFA/CRAs, em Convenção na cidade de São Luís, Maranhão, se irmana e 

solidariza à voz da sociedade brasileira e das famílias enlutadas; repudia em uníssono a tirania e 
opressão contra o direito à vida,  à liberdade de opinião, ao trabalho, à educação, às diferenças de 
crenças religiosas e às diferenças de gênero, sexualidade, cor e raça. Também profere um brado 
vibrante contra a corrupção, a dilapidação do patrimônio público e das instituições nacionais, do 
povo brasileiro e contra todos os demais desafios que rondam a democracia, como o populismo, a 

exclusão social e a falta de confiança nas distintas instâncias governamentais”.  
     2.8.  Aprovado por unanimidade, pelo Plenário do CRA-RJ, a designação do Conselheiro Wallace de 

Souza Vieira para a Coordenação das Comissões Especiais temáticas do CRA-RJ, tendo como 
objetivo a reformulação das políticas de funcionamento desses grupos e a orientação estratégica 
para que as contribuições dos profissionais que os compõem sejam as mais efetivas possíveis para 
a eles próprios, para os demais públicos interessados e para a imagem do CRA-RJ. 

      2.9.    Oferecida a franquia da palavra, nenhum Conselheiro desejou fazer uso. 
 
  
 
      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. 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 
Adm. Francisco Carlos Santos de Jesus 

 
  1.2 . Outras Presenças: 

 Marinei de Souza Vieira – Secretariando o Plenário 
 Adm. Wagner Siqueira 
 Adm. Leonardo Ribeiro Fuerth – Superintendente do CRA-RJ 
 Adv. Marcelo Almeida – Assessor Jurídico 
 Adm. Abílio Thomaz de Freitas – Ouvidor do CRA-RJ  
 Berenice Lima – Assessora da Presidência 

 
 

2. Providências e Deliberações: 
2.1. Abertura: 

              Aberta a sessão pelo Presidente em exercício do CRA-RJ, Adm. Leocir Dal Pai, que após conferir o 
quórum passou à leitura dos temas relacionados em pauta. 

2.2. Trâmite da análise de projetos do CRA-RJ submetidos ao PRODER 2018/CFA: 
             O Superintendente Geral do CRA-RJ, Adm. Leonardo teceu considerações a respeito do trâmite da 

análise dos projetos que o CRA-RJ submeteu ao PRODER 2018, sublinhando  que após terem 
sido baixados em diligência, este Conselho aguarda pela decisão final do CFA.   

       2.3. CFA defende a regulamentação e a profissionalização de síndicos:                    
 Apresentada a notícia veiculada no site do CFA que defende a regulamentação e a 

profissionalização de síndicos. Com o crescimento dos condomínios, o síndico tornou-se uma 
atividade que assume, cada vez mais, contornos profissionais. Por isso, o CFA, o Grupo de 
Excelência em Administração de Condomínios do Conselho Regional de Administração de São 
Paulo (Geac/CRA-SP) e a Abrassp são defensores da criação de uma lei específica que busque 
melhorar a gestão dos condomínios residenciais e comerciais, por meio da profissionalização da 
atividade com formação adequada, em nível superior, para o exercício da função. O Geac já 
apresentou, inclusive, uma minuta de sugestão para o Projeto de Lei que, em breve, será 
apresentada ao Congresso Nacional. O Conselheiro Miguel Marun disse que esse é um grande 
segmento para a atuação dos profissionais de Administração. 

 
 
 

 

http://www.cfa.org.br/servicos/news/cra/cfa-cfa-defende-a-regulamentacao-e-a-profissionalizacao-de-sindicos
http://www.cfa.org.br/servicos/news/cra/cfa-cfa-defende-a-regulamentacao-e-a-profissionalizacao-de-sindicos
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      2.4.  MPF solicita informações acerca de documentos  e exigências  feitas pelo CRA-RJ para 

conceder cancelamento de registros profissionais: 
              O Chefe da Assessoria Jurídica (ASJUR) do CRA-RJ, Adv. Marcelo Almeida, relatou a respeito da 

indagação do MPF que solicitou informações acerca de documentos e exigências feitas pelo CRA-
RJ para conceder cancelamento de registros profissionais, destacando que a resposta será 
apresentada em conformidade com as práticas adotadas neste Conselho Profissional em 
observância ao disposto na Resolução Normativa CFA nº 462, de 22 de abril de 2015, que  dispõe 
sobre o Regulamento de Registro Profissional de Pessoas Físicas e de Registro de pessoas jurídicas 
e dá outras providências. 

2.5. Registros de Técnicos de Administração aumentam com exigência do Concurso da 
Aeronáutica:      

                         O Superintendente Geral do CRA-RJ relatou a respeito do significativo aumento dos registros de 
Técnicos de Administração no CRA-RJ, chegando a 454 registrados, resultado da exigência do 
Concurso da Aeronáutica. 

2.6. Abertura de processo administrativo eleitoral, pelas CPEs/CRAs para operacionalizar e 
conduzir o processo eleitoral do Sistema CFA/CRAs em 2018: 

              O Conselheiro Wallace Vieira informou da abertura do processo administrativo eleitoral CRA-RJ 
nº 2018400192, pela Comissão Permanente Eleitoral (CPE) deste Conselho, para operacionalizar e 
conduzir o processo eleitoral em 2018, a partir de 27/03/2018, com apoio da ASJUR do CRA-RJ. 

       2.7. Franquia da Palavra:  
O Conselheiro Edson Machado disse que o registro de Tecnólogos e Técnicos de Administração 
ocasiona uma concorrência com os Administradores, agravando o mercado de trabalho destes. O 
Presidente em exercício do CRA-RJ contrapôs dizendo que é o MEC quem autoriza os cursos de 
tecnólogos e de técnicos de nível médio, e que o Conselho apenas faz justiça à formação 
profissional ao registrá-los. 

 
      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. 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  

    Adm. Francisco Carlos Santos de Jesus 
 

1.2.   Outras Presenças: 
Marinei de Souza Vieira – Secretariando o Plenário 
Adm. Wagner Siqueira – presidente do CFA 
Adm. Leonardo Ribeiro Fuerth – Superintendente do CRA-RJ  
Adv. Marcelo Almeida – Assessor Jurídico 
Adm. Abílio Thomaz de Freitas – Ouvidor do CRA-RJ 

                 Berenice Lima  - Assessora da Presidência 
                 Adm. Rômulo Cesar Pontes Fidelis – Assessor Técnico 
                    

2. Providências e Deliberações: 
2.1. Abertura: 

Aberta a sessão pelo Presidente em exercício do CRA-RJ, Conselheiro Leocir Dal Pai, que saudou 
todos os presentes. 

       2.2. Restauração do banco de dados/imagens do CRA-RJ: 
O Coordenador de Informática do CRA-RJ informou da restauração do banco de dados e 
imagens do CRA-RJ, trabalho esse concluído pela empresa Fattoria Web em 23/03/2018, com a 
hospedagem emergencial do banco de dados na Amazon; havendo agora apenas casos pontuais 
de perda de dados referentes ao período de 02 a 06 de fevereiro. O Presidente do CFA disse que 
será importante a migração do sistema do CRA-RJ para a versão do SIFA (sistema integrado de 
fiscalização e autoatendimento) que vai colocar o CRA-RJ no mesmo patamar de produção de 
outros CRAs, com a adição de aplicativos que o CRA-RJ ainda não possui. Ressaltou que graças à 
diligência de todos os colaboradores do CRA-RJ foi possível a recuperação do banco de dados e 
parabenizou a direção do Conselho pela contratação de uma solução Google para a hospedagem 
de e-mails e envio de SMS, sendo necessária ainda a instalação de um link redundante neste 
Conselho, para se evitar a perda de contatos e transações pela internet quando a internet cair em 
um fornecedor de banda larga; e concluiu dizendo que dá por encerrada a sua colaboração 
pontual na área de tecnologia do CRA-RJ nesse período de crise com a momentânea perda de 
dados.  

2.3. Apresentação do Plano de Trabalho/2018 da Comissão de Finanças do CRA-RJ: 
       Apresentado, pelo Adm. Carlos Roberto Araújo, e aprovado por unanimidade pelo Plenário do  
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       CRA-RJ o Plano de Trabalho de 2018 da Comissão de Finanças do CRA-RJ. O Presidente do  
       CFA sugeriu a realização de uma grande matéria sobre as ações que as comissões de Finanças e 

de RH do CRA-RJ vêm realizando junto à Casa Ronald McDonalds, sendo aprovada pelo 

Presidente em exercício do CRA-RJ a realização dessa reportagem.  
2.4. Apresentação do Plano de Trabalho/2018 da Comissão de Logística do CRA-RJ: 

               Apresentado, pelo Adm. Helio Meirim, e aprovado por unanimidade pelo Plenário do CRA-RJ o 
Plano de Trabalho de 2018 da Comissão de Logística (CLog) do CRA-RJ. O Conselheiro Wallace 
Vieira parabenizou e disse que a CLog poderia criar um slogan chamando a atenção para o fato 
desse campo ser privativo do Administrador; e sugeriu que uma edição do Encontro de Logística 
(Elog) seja realizada na região Sul-fluminense. O Adm. Helio Meirim agradeceu as sugestões e 
aderiu às ideias para que a ação de marketing seja institucionalizada a partir da direção do CRA-
RJ, ficando à disposição para a organização do evento no interior, preferencialmente em Volta 
Redonda. O Conselheiro Miguel Marun sugeriu um debate sobre o tema do roubo de carga que 
afeta fortemente a economia fluminense. 

2.5. Aprovada por unanimidade a proposta de reinstalação da Comissão de Governança Corporativa 
do CRA-RJ, devendo a composição dessa comissão e o respectivo Plano de Trabalho serem 
apresentados assim que possível para a aprovação deste Plenário. 

2.6. O chefe da Assessoria Jurídica (ASJUR) Adv. Marcelo Almeida, apresentou as razões das 
representações formuladas ao MPF, destacando tomar relevo as questões inerentes à 
contratação de pessoal, ressaltando que o concurso público realizado pelo CRA-RJ encontra-se 
sub judice. O Conselheiro Reginaldo Souza solicitou cópia da resposta do CRA-RJ ao MP. O 
Conselheiro Edson Machado disse que Conselhos Profissionais recém-criados definiram a 
contratação de seus funcionários sob o regime celetista. O Chefe da ASJUR disse que de modo 
geral o Sinsafispro flexibiliza a aplicação do RJU aos Conselhos Profissionais assinam ACT com 
aquele sindicato, em razão da insegurança jurídica que ainda impera sob o tema. 

 2.7.  Franquia da Palavra: 
 2.7.1.O Conselheiro Marco Aurélio Lima de Sá reclamou que a colação de grau da UFF de Volta 

Redonda não respeitou o Juramento do Administrador que é aprovado por Resolução 
Normativa do CFA. Disse ainda que a palestra do Presidente do CFA, Adm. Wagner Siqueira, 
na última segunda-feira em Volta Redonda, sobre os desafios do Administrador no Século XXI, 
foi muito concorrida, com debates e registros positivos para a imagem do CRA-RJ. Concluiu 
dizendo que na noite de hoje estará na Universidade Severino Sombras, em Vassouras, para 
palestra uma institucional e, ainda, para uma reunião com políticos da região visando a 
elaboração de um convênio da Prefeitura local com o CRA-RJ e a criação do Dia do 
Administrador no calendário de datas festiva daquele município.  

2.7.2.O Presidente do CFA disse que o Conselho Federal de Administração aprovou um novo 
Código de Ética dos Profissionais de Administração (CEPA) e um novo processo de ética 
profissional. O Chefe da ASJUR chamou a atenção para o fato de que a partir de agora os 
CRAs terão que instalar regionalmente uma Comissão de Ética, servindo o Plenário dos CRAs e 
do próprio CFA como instâncias recursais.   

2.7.3. Aprovada por unanimidade a indicação do Conselheiro Wallace Vieira como coordenador 
estratégico dos Encontros de Administradores – Encads, no interior do RJ. 

2.7.4. O Conselheiro Reginaldo Souza propôs o envio do Juramento do Administrador às IES do 
Estado do Rio de Janeiro. 
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        2.7.5. O Conselheiro Manoel Francisco D’Oliveira confirmou as palestras do Presidente do CFA nas 

cidades de Campos dos Goytacazes e Itaperuna.    
 
       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                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
 

 


