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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. Mara Darcy Biasi Ferrari Pinto 
Adm. Manoel Francisco D’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. Leonardo Ribeiro Fuerth – Superintendente do CRA-RJ 
Adv. Claudia Maria de Souza – Assistente Técnica Jurídica 
Katia Biaia -  Chefe de Comunicação Social  
Ronaldo Reis – Funcionário da TI                    

  
      2.    PROVIDÊNCIAS E DELIBERAÇÕES: 

      2.1.  Abertura: 
Aberta a sessão pelo Presidente em exercício do CRA-RJ, Adm. Leocir Dal Pai, que saudou os 
presentes e apresentou as justificativas de ausência do Conselheiro Reginaldo Souza, nesta data 
substituído pelo Conselheiro Francisco de Jesus, e do Conselheiro Jorge Humberto Moreira 
Sampaio, substituído pela Conselheira Yara Rezina. Informado que o Conselheiro Jorge Humberto 
Moreira Sampaio se recupera bem de um cateterismo a que foi submetido no dia de ontem. 

  2.2. Aprovadas por unanimidade as atas das Sessões Plenárias do CRA-RJ nºs 3.924 e 3.925 de 
11/04/2018. 

       2.4.  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 17( dezessete) 
processos nesta sessão, sendo 02 (dois) processos do Conselheiro Marco Aurélio Lima de Sá, 05 
(cinco) processos do Conselheiro Miguel Luiz Marun Pinto, 03 (três) 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 Edson 
Fernando Alves Machado, 02 (dois) processos da Conselheira Elizabeth Costa Bastos e 01(um) 
processo da Conselheira Mara Darcy Biasi Ferrari Pinto. 

2.5. O Presidente em exercício do CRA-RJ disse que o CRA-RJ está dirigindo correspondência aos 
responsáveis pelo provimento de pessoal das forças amadas sediadas no RJ, com o objetivo de que 
exijam o estrito cumprimento da Lei nº 4.769/65, especialmente quando oficiais são alocados em 

cargos para os quais é necessária a apresentação do diploma de Bacharel em Administração. 
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2.6. CFA encaminha o Relatório das Ouvidorias dos CRAs: 
       Acusado o recebimento de e-mail do CFA encaminhando o Relatório das Ouvidorias dos CRAs; 

onde se nota que o CRA-RJ está absolutamente quite com as respostas às demandas de 
profissionais e empresas que chegaram até o CFA nos últimos anos. A Conselheira Mara Biasi       
sugeriu uma matéria nos informativos do CRA-RJ, por ser esse atendimento uma demonstração de 
zelo com registrados e de qualidade na gestão. A Assessora de Comunicação do CRA-RJ, Katia 
Biaia, falou sobre como funciona o acompanhamento e a resposta aos cidadãos que citam o CRA-
RJ no Reclame Aqui e no Messenger. O Superintendente Geral do CRA-RJ, Adm. Leonardo 
Fuerth, salientou que os colaboradores do CRA-RJ também respondem prontamente todas as 
demandas que são recebidas na Ouvidoria do CRA-RJ ou no Sistema de Informação ao Cidadão 
(SIC) do Portal Transparência do CRA-RJ. 

2.7. CRA-RJ parabeniza o CFA pelo Prêmio CIEE Melhores Programas de Estágio: 
       Exibida a mensagem em que o CRA-RJ parabeniza o CFA pelo recebimento do ‘Prêmio CIEE 

Melhores Programas de Estágio’, resultado da avaliação dos milhares de estagiários que o CIIE 
mantém nas empresas por todo o Brasil.  

2.7.  Cartórios poderão oferecer serviços de mediação e conciliação  judicial:  
                        O Conselheiro Marco Aurélio Lima de Sá trouxe a notícia de a partir de agora os cartórios poderão 

oferecer serviços de mediação e conciliação judicial. O Presidente em exercício do CRA-RJ 
solicitou que a Assessoria Jurídica do CRA-RJ analise essa medida, para verificar se há ameaça 
aviltamento do campo de atuação do Administrador.  

2.8. TST reafirma posicionamento contrário à contribuição sindical obrigatória: 
            O Conselheiro Marco Aurélio Lima de Sá apresentou a notícia de que o Tribunal Superior do 

Trabalho (TST) reafirma posicionamento contrário à contribuição sindical obrigatória. O 
Conselheiro Edson Machado falou da situação calamitosa de 90% de sindicatos no Brasil, 
permanecendo apenas sindicatos muito fortes como os dos professores que por consciência 
recolhem a contribuição social mensalmente. O Sinaerj (Sindicato dos Administradores no Estado 
do Rio de Janeiro) demitiu dois dos seus três funcionários, e se manterá por que conta com a 
receita de alguns aluguéis de salas. Segundo o Conselheiro, dentro de alguns anos os trabalhadores 
sentirão falta da intervenção dos sindicatos nos acordos coletivos, mediações e ações trabalhistas; 
disse ainda que as empresas já estão reduzindo os benefícios que não são estipulados por lei; e que 
as campanhas de sindicalização não encontram eco nos trabalhadores que estão com seus 

orçamentos contingenciados por conta da crise na economia e no mercado de trabalho brasileiro. 
2.9. Franquia da Palavra: 

Concedida a franquia da palavra, nenhum Conselheiro desejou se manifestar neste instante. 
  
 

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 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. Mara Darcy Biasi Ferrari Pinto 
Adm. Edson Fernando Alves Machado 
Adm. Manoel Francisco D’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. Leonardo Ribeiro Fuerth – Superintendente do CRA-RJ 
 Adv. Claudia Maria de Souza – Assistente  Técnica Jurídica 

                  Katia Biaia - Chefe de Comunicação Social   
                  Ronaldo Reis – Funcionário da TI                           
  

 
2. Providências e Deliberações: 
2.1. Abertura: 

              Aberta a sessão pelo Presidente em exercício do CRA-RJ, Adm. Leocir Dal Pai, que passou  
assuntos em pauta. 

2.2. Visita técnica ao CRA-SP e apoio institucional  ao XVI ENBRA:  
             O Presidente em exercício do CRA-RJ, falou da visita técnica ao CRA-SP na quinta-feira da semana 

passada, acompanhado do Conselheiro Wallace Vieira e do Superintendente Geral do CRA-RJ, 
Adm. Leonardo Fuerth, com o objetivo de conhecerem o funcionamento dos Grupos de 
Excelência que foram criados no CRA-SP nos últimos anos, grupos esses que no caso do CRA-RJ 
são denominados de Comissões Especiais. O Conselheiro Wallace Vieira disse que inicialmente 
vale ressaltar as diferenças entre o CRA-RJ que privilegia o profissional, enquanto o CRA-SP tem 
foco maior no mundo empresarial; destacou que os Grupos de Excelência do CRA-SP têm a 
participação de profissionais multidisciplinares, não somente de registrados no Conselho; disse que 
esses grupos funcionam como elementos de ligação entre os profissionais registrados e 
especialistas de determinados segmentos; e concluiu dizendo que considera importante a os 
mecanismos de virtualização para o maior entrosamento entre os membros dos grupos e os 
profissionais interessados em debates qualificados. O Superintendente Geral destacou que, embora 
os Grupos de Excelência do CRA-SP não possuam qualquer tipo de norma que os regulamente 
internamente, considera relevante o CRA-RJ manter um regulamento que oriente minimamente o 
seu funcionamento. O Presidente em exercício do CRA-RJ disse que a quantidade de eventos 
gerados no CRA-SP é muito elevada, com um grande uso dos espaços de reuniões e de palestras 
na sede daquele Conselho. A Conselheira Elizabeth Bastos revelou preocupação com uma possível  
oferta de mais  comissões especiais  diante  da estrutura  hoje  oferecida pelo CRA-RJ e indagou 
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         sobre quais os resultados que podem vir a ser gerados com esse esforço, além do ganho de 

imagem. O Conselheiro Edson Machado destacou que o estilo de gestão do CRA-SP é sui generis, 
com foco no empresariado. A Conselheira Mara Biasi disse que a capacidade de fazer está 
relacionada com a autonomia, o controle e a competência das pessoas que fazem cada Comissão 
Especial. O Conselheiro Wallace Vieira falou da necessidade de se rediscutir o Modelo de Gestão e 
Organização, de modo que a estrutura do CRA-RJ possa dar conta de atender aos anseios da 
categoria e da Direção do CRA-RJ. O Conselheiro William Machado disse que é importante se 
perceber qual é a vocação e a missão de cada entidade, não só levando em conta a topografia, mas 
principalmente a cultura dos públicos que demandam de cada CRA.  
O Presidente em exercício do CRA-RJ relatou que na última segunda-feira também participou da 
sessão plenária do CRA-SP, acompanhado do Presidente do CRA-MT, Adm. Helio Tito, do 
Conselheiro Federal André Saoncela, e do consultor técnico do XXVI Enbra, Adm. Luiz Augusto 
Costa Leite. Na ocasião foram feitas apresentações sobre o XXVI Enbra que acontece na cidade 
do Rio de Janeiro, de 6 a 8 de agosto, tendo o CRA-SP se comprometido divulgar de forma ampla 
o evento. 

  2.3.  Câmara de Educação do CRA-RJ se reúne para propor temas para a 5ª MCA: 
 O Conselheiro Miguel Marun disse que Câmara de Educação do CRA-RJ se reuniu na semana 
passada para propor os temas para a 5ª MCA – Mostra Científica de Administração, que correrá 
paralelamente ao XXVI Enbra. A Conselheira Elizabeth Bastos disse que a temática do XXVI 
Enbra serviu como orientação para a 5ª MCA e que portanto os interessados poderão escrever 
sobre inovação aplicada à gestão dos recursos organizacionais; estratégia, inovação e 
competitividade; a reinvenção das empresas; tecnologias a serviço da revolução organizacional; a 
nova ética empresarial e o uso da tecnologia; competências e habilidades requeridas x formação 
profissional; o perfil do profissional de Administração no mercado global; e governança 
corporativa aplicada às organizações em constante processo de mudança. Aprovado por 
unanimidade pelo Plenário do CRA-RJ, o temário e a ampla divulgação do regulamento da 5ª 
MCA. 

2.4.  Presidente  do CRA-RJ marcou presença no XVII Encontro de Hospitais do Estado do 
Rio de Janeiro (AHERJ): 

                      O Presidente em exercício do CRA-RJ relatou que marcou presença no XVII Encontro de 
Hospitais do Estado do Rio de Janeiro, realizado pela Associação de Hospitais do Estado do RJ 
(AHERJ), em Armação dos Búzios, nos dias 13 e 14 de abril; e disse que o evento foi muito 
importante para se estreitar relações com os hospitais e clínicas que crescentemente têm valorizado 
a presença dos profissionais de administração em seus quadros. Também participaram do evento 
os Administradores Pedro Paulo Leite do Vale e Rita de Cássia, membros da Comissão de 
Administração em Serviços de Saúde do CRA-RJ. 

2.5.  Evento contou com a participação do Presidente  do CFA em Campos dos Goytacazes: 
            O Conselheiro Manoel Francisco D’Oliveira relatou sobre evento na faculdade ISECENSA, em 

Campos dos Goytacazes, que contou com a participação dos Conselheiros William Machado e 
Francisco de Jesus, e do Presidente do CFA, Adm. Wagner Siqueira, que proferiu a palestra sobre 
‘Os desafios do Administrador no século XXI’. O Presidente em exercício do CRA-RJ disse que a 
sua orientação é para o CRA-RJ promover maior número de eventos no interior do Estado, 
sempre que possível com a sua presença, a do Presidente do CFA e de Conselheiros que possam 

apresentar temas do interesse do público. 
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   2.6.   Franquia da Palavra:  
   2.6.1.Aberta à franquia da palavra, a Conselheira Yara Rezina falou da importância da 

multidisciplinaridade, inclusive na realização de entrevistas e palestras no âmbito do CRA-RJ; e 
que é importante se conferir mais divulgação às atividades realizadas pelas Comissões Especiais 
do CRA-RJ. 

        2.6.2.O Conselheiro Miguel Marun se prontificou a colaborar com o Conselheiro Wallace Vieira na 
estratégia de reconfiguração do papel das Comissões Especiais do CRA-RJ. 

        2.6.3.O Conselheiro Manoel Francisco D’Oliveira disse que a UENF (Universidade Estadual do Norte 
Fluminense), em Campos dos Goytacazes, que já foi um marco do ensino superior no Estado do 
Rio de Janeiro, especialmente no norte noroeste fluminense, está atualmente degradada, fruto da 
extensa crise no governo fluminense. 

2.6.4. A Conselheira Mara Biasi disse que as Comissões Especiais devem ter uma relação mais estreita e 
ágil com a área de comunicação do CRA-RJ.  

        2.6.5. Agendadas, para o próximo mês, as sessões plenárias do CRA-RJ: 02, 09, 23 e 30 de maio. 
       2.6.6.  O Presidente em exercício do CRA-RJ disse que está providenciando a retomada da edição 

impressa da Revista do CRA-RJ, para ser postada nos próximos dias para os registrados 
adimplentes com o Conselho; e que pretende fazer pelo menos mais duas, uma do XXVI Enbra 
e outra para o Mês de Administrador.  

     2.6.7.  O Conselheiro Clésio disse que no próximo dia 24 de abril estará realizando um evento em Cabo 
Frio com a presença dos presidentes do CFA e do CRA-RJ. Falou ainda do Provimento nº 
66/2018 da Corregedoria Nacional de Justiça que autoriza os Cartórios de Registro Civil a 
prestarem serviços mediante convênios com entidades.  

2.6.8.  O Conselheiro William Machado registrou com pesar o falecimento de Dona Ivone Lara que foi a 
mentora de seu filho, na arte de tocar cavaco. 

2.8.9.  A Conselheira Mara Biasi registrou o falecimento de Paul Singer, um marco do pensamento 
sociológico e econômico brasileiro, especialmente quanto à sua rica contribuição para a economia 
solidária. 

        2.8.10. O Plenário do CRA-RJ, uníssono, aplaudiu Maria Joventina, copeira do CRA-RJ, pelo seu 
natalício no dia de hoje. 

   
 
 

      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 Desenvolv.Institucional                           V.P. de Administração e Finanças 

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

                                                                          
 


