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        1. PRESENÇAS: 
        1.1.  Conselheiros Titulares: 
                Adm. Leocir Dal Pai – Presidente 

Adm. Marco Aurélio Lima de Sá – V.P.de Administração e Finanças 
                 Adm. Miguel Luiz Marun Pinto – V.P. de Planejamento e Desenvolvimento Institucional 
                 Adm. Wallace de Souza Vieira – 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. Manoel Francisco D’Oliveira 
                 Adm. Mara Biasi Ferrari Pinto 
                 Adm. Edson Fernando Alves Machado 
                 Adm. Reginaldo Souza de Oliveira 
                  
        1.2. Outras Presenças: 
                Marinei de Souza Vieira – Secretariando o Plenário 
                Leonardo Ribeiro Fuerth – Superintendente Geral do CRA-RJ 
                Adv. Marcelo Almeida – Assessor Jurídico 
                Katia Biaia - Chefe da Assessoria de Comunicação 
                Ronaldo Reis – Funcionário  da TI 
                  
       2.    PROVIDÊNCIAS E DELIBERAÇÕES: 

       2.1. Abertura: 
              O Presidente do CRA-RJ, Adm. Leocir Dal pai, deu por aberta esta sessão, saudando os 

presentes e apresentando a ausência justificada da Conselheira Elizabeth Bastos. 
       2.2. Falecimento do Adm. Abílio Thomaz de Freitas 
              O Presidente do CRA-RJ externou seu profundo sentimento pelo passamento do Adm. Abílio 

Thomaz de Freitas, em 30/07/2018, tendo comparecido ontem ao seu sepultamento e, durante 
o velório, notado o carinho de tantas pessoas com aquele que foi ex-presidente do CRA-RJ e 
Ouvidor do CRA-RJ até a sua morte. Disse ainda que fez publicar no O Globo a notícia do 
falecimento do colega que teve enorme destaque como profissional e dirigente do CRA-RJ. A 
Conselheira Mara Biasi ressaltou a amizade, a criatividade e o ser humano diferenciado que foi o 
colega Abílio. O Conselheiro Wallace Vieira resgatou da memória a vivência que compartilhou 
com o Abílio, tendo militado juntos antes mesmo o ingresso de ambos no CRA-RJ, na década 
de 80; lembrando ainda que Abílio foi um dos fundadores da Agape – Associação Guanabarina 
de Administração de Pessoal (atual ABRH). O Conselheiro Edson Machado disse do vazio que 
representa a ausência do Abílio nesta primeira sessão plenária sem a presença dele, na qualidade 
de Ouvidor que sempre acompanhava tudo o que acontecia na vida do Conselho; sendo esta 
declaração corroborada pelo Conselheiro Reginaldo Souza. O Conselheiro Miguel Marun 
ressaltou a figura do Abílio, pessoa de bem sempre disposta a ajudar as pessoas em geral. O 
Conselheiro Jorge Humberto Moreira Sampaio destacou a sapiência do Abílio no desempenho 
da Ouvidoria do CRA-RJ, sempre focado no atendimento aos clientes e na solução dos casos 
que se apresentaram. O Conselheiro William Machado lamentou não ter podido comparecer ao 
cemitério na data de ontem. 
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      2.3. CFA disponibiliza  curso EAD Governança para Resultados, em parceria com a Publix:  
                     Recebido comunicado circular do Conselho Federal de Administração que, em parceria com o 

Instituto Publix, disponibilizou a cada CRA administrado 02 (duas) vagas para participação no 
Curso EAD Governança para Resultados. O Instituto Publix, como já é amplamente sabido, é 
uma organização que atua no mercado de consultoria pública desde 1999 com diversos trabalhos 
executados no país. Sua finalidade é desenvolver conhecimentos inovadores em gestão e 
transformá-los em resultados para governos, organizações e pessoas. Nesse prumo, o Curso EAD 

Governança para Resultados, tem como objetivo apresentar os principais conceitos para a 
construção e implementação de um modelo de governança para resultados, envolvendo a 
formulação da agenda estratégica e o alinhamento das estruturas implementadoras. O curso terá 
início em 15 de agosto de 2018. As vagas oferecidas serão ocupadas pelo Presidente do CRA-RJ e 
outra será oferecida à Comissão Especial de Governança Corporativa recém-aprovada pelo 
Plenário do CRA-RJ. A Conselheira Mara Biasi e o Adm. Francisco de Jesus também externaram 
interesse. 

       2.4. Pauta da 2ª Assembleia de Presidentes do Sistema CFA/CRAs (06 a 08- Rio de Janeiro): 
              Acusado o recebimento da pauta da 2ª Assembleia de Presidentes do Sistema CFA/CRAs  que 

acontecerá de 06 a 08 no Rio de Janeiro. 
       2.5. Apresentação do balancete de junho de 2018, do CRA-RJ: 
             Apresentado, pelo contador José Ribamar do Amaral Cypriano, da Amaral Contabilidade, o 

balancete de junho de 2018, do CRA-RJ. O Conselheiro Clésio Faria, Presidente da Comissão 
Permanente de Prestação de Contas do CRA-RJ, salientou que as despesas estão contidas em 
relação ao ano de 2017, mas que as receitas estão aquém do planejado, sendo necessário um 
cuidado maior com as contas de pessoal e de serviços para que se possa chegar ao final do ano 
com bom resultado. A Conselheira Mara Biasi sugeriu que a Direção do CRA-RJ promova a 
renegociação de contratos, praxe quando as crises se acentuam inclusive na administração pública. 
O Conselheiro Reginaldo Souza pede que a Diretoria Executiva do CRA-RJ apresente de modo 
mais detalhado o que representa a conta de Serviços. O Coordenador de Finanças do CRA-RJ, 
Adm. José Ricardo Silva, disse que a elevação dessa conta no mês de julho se deu por conta do 
pagamento anual da licença do SIFA recém-implantado no CRA-RJ; e de uma despesa de criação 
de curso EAD na plataforma da Universidade Corporativa do CRA-RJ (UCAdm), despesa essa 
que será restituída pelo CFA por meio do Acordo de Cooperação assinado em 2017. O 
Conselheiro Marco Aurélio Lima de Sá disse que a legislação permite se reduzir contratos em até 
25%, fato que já ocorreu em um contrato recente com empresa de informática; aduzindo que está 
verificando com cuidado todos os contratos que estão em fase de renovação ou encerramento.  O 
Conselheiro Clésio Faria acrescentou que sob o ponto de vista orçamentário as finanças estão sob 
controle, reiterando que a preocupação é com o financeiro que está com receitas abaixo do 
esperado. O Superintendente Geral do CRA-RJ Adm. Leonardo Fuerth, informou do 
planejamento de cobranças de devedores, pessoas físicas e jurídicas; e de ações de contenções de 
despesas no curso da organização do XXVI ENBRA e de outros contratos que foram reduzidos 
por novas licitações ou repactuação. Indagado pelo Conselheiro Edson Machado, o Coordenador 
de Finanças informou do montante anual que tem sido investido pelo CRA-RJ com o SIFA. 
Aprovado por maioria o balancete de junho de 2018, do CRA-RJ, com os votos contrários dos 
Conselheiros Edson Machado e Reginaldo Souza. 
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        2.6. FEP  Prospectiva recebe documentos para análise: 

       Com a palavra, o Coordenador de Fiscalização do CRA-RJ, Adm. Paulo Cesar Carvalho 
Coelho, apresentou a grande quantidade de empresas que têm respondido às demandas no 
novo projeto de Fiscalização do Exercício Profissional (FEP) que tem como fonte o bigdata e o 
cruzamento de dados com o SIFA. Esse trabalho identificou 1.194 (um mil novecentos e 
quatorze) empresas que são contratantes de profissionais de Administração sob o código 
CBO2521. Quase 300 (trezentas) empresas já foram intimadas a apresentarem os seus quadros 
de pessoal, ocupantes e descrições de cargos. A Conselheira Mara Biasi sugeriu que seja 
adicionada nessa ação uma orientação às empresas, sobre os cargos que devem ser providos por 
profissionais de Administração devidamente registrados no CRA-RJ. O Coordenador de 
Fiscalização apresentou os procedimentos que estão em curso para que esses processos FEP 
cheguem a um resultado positivo para as categorias registradas no CRA-RJ. 

2.7. Indicação de mais um pregoeiro para atuar certames do CRA-RJ: 
       Informada a indicação do Adm. Marcelo Lins para atuar como pregoeiro do CRA-RJ, a partir 

desta data, adicionando assim mais um profissional para colaborar nessas atividades que hoje já 
são realizados pela Adm. Roberta Martins com esmero. 

2.7.  Franquia da Palavra: 
       A Conselheira Mara Biasi registrou os parabéns pelo aniversário do Advogado Marcelo 

Almeida. 
 
 

 
         3. ENCERRAMENTO: 

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

 
 
 
 
       Adm. Leocir Dal Pai                                    Adm. Marco Aurélio Lima de Sá  
                      Presidente                                           V.P. de Administração e Finanças 
              CRA-RJ nº 20-28403- 9                                     CRA-RJ nº 20-32961 
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1. PRESENÇAS: 
1.1.  Conselheiros Titulares: 
       Adm. Leocir Dal Pai – Presidente 

Adm. Marco Aurélio Lima de Sá – V.P.de Administração e Finanças 
       Adm. Miguel Luiz Marun Pinto – V.P. de Planejamento e Desenvolvimento Institucional 

Adm. Wallace de Souza Vieira – 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. Manoel Francisco D’Oliveira 
Adm. Mara Biasi Ferrari Pinto 
Adm. Edson Fernando Alves Machado 
Adm. Reginaldo Souza de Oliveira 

 
1.2. Outras Presenças: 

Marinei de Souza Vieira – Secretariando o Plenário 
Leonardo Ribeiro Fuerth – Superintendente Geral do CRA-RJ 
Adv. Marcelo Almeida – Assessor Jurídico 

                 Katia Biaia - Chefe da Assessoria de Comunicação 
                 Ronaldo Reis – Funcionário da TI 
                  
 
       2.    PROVIDÊNCIAS E DELIBERAÇÕES: 

2.1. Abertura: 
       Aberta a sessão pelo Presidente do CRA-RJ, Adm. Leocir Dal Pai, que após conferir o quórum 

e deu prosseguimento aos itens pautados. 
       2.2.  Comissão Especial de RH do CRA-RJ realizará Oficina de Coaching em 11/09:  
              Apresentado o evento Oficina de Coaching que será realizado no dia 11/09/2018, no auditório 

do CRA-RJ, por integrantes da Comissão Especial de Recursos Humanos do CRA-RJ. 
      2.3.  XXVI ENBRA (06 a 08 de agosto – Centro de Convenções da Bolsa do Rio). 

Expediente no CRA-RJ: 
              O Superintendente Geral do CRA-RJ, Adm. Leonardo Fuerth, e a Chefe da Secretaria Geral do 

CRA-RJ, Adm. Roberta Martins, apresentaram ao Plenário um panorama sobre a estrutura e 
organização do XXVI ENBRA, destacando o esforço de todos para a construção de um evento 
de alto nível e com muita criatividade para o menor dispêndio durante todos os processos de 
contratação necessários para um encontro dessa envergadura. 

        2.4. Agendamento de sessões plenárias para agosto de 2018: 
              Agendadas as próximas sessões plenárias do CRA-RJ, para os dias 15, 22 e 29 de agosto de 

2018. 
      2.5. Franquia da Palavra: 
             Aberta a franquia da palavra, nenhum Conselheiro desejou usar esse espaço para 

pronunciamento acerca dos temas tratados até aqui nesta sessão. 
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        2.6.  Outros Assuntos: 
                  Com a palavra, Julia Alves Tito, apresentou os resultados da 5ª MCA – Mostra Científica de 

Administração realizada pelo CRA-RJ. Foram avaliados 26 (vinte e seis) artigos científicos, em 
sistema de blind review, tendo cada artigo sido avaliado por três avaliadores randomicamente 
atribuídos pelo sistema Arena Conference. O artigo vencedor na categoria profissional foi o 
intitulado “Home office: solução para aumento de produtividade na administração pública 
brasileira. A experiência do instituto nacional da propriedade industrial”, de autoria da Adm. 
Wanilda Rocha Netto Filha e Alessandro Bunn Bergamaschi. Na categoria estudante ficou em 
primeiro lugar o trabalho de título “O uso das tecnologias de informação e comunicação pela 
gestão organizacional”, dos autores Cristiane Silva Do Nascimento Pereira; Maria Laura da Silva 
Oliveira; Alberto Quintanilha; Fernanda Lourenço Estevão. 

                A Contém Administradora de Saúde, por meio de seu representante, Rafael Coutinho, 
apresentou o novo projeto desenvolvido para ser oferecido pioneiramente aos registrados do 
CRA-RJ, que se resume à venda direta de planos de saúde por plataforma de e-commerce, com 
preços diferenciados para os estudantes e profissionais que estiverem regulamente registrados 
no CRA-RJ. Os planos de saúde oferecidos são objeto de convênio assinado pelo CRA-RJ com 
a Contém Administradora de Saúde. O Conselheiro Miguel Marun registrou o seu 
agradecimento à Adm. Sônia Marra que tem se empenhado para apresentar ao CRA-RJ outras 
empresas e produtos que possam servir de alternativa para a oferta de planos de saúde para os 
registrados no CRA-RJ.         

          2.7.  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 06(seis) 
processos nesta sessão, sendo 04 (quatro) processos do Conselheiro Miguel Luiz Marun Pinto e 
02(dois) processos do Conselheiro Marco Aurélio Lima de Sá. 

        2.8.  Leitura e aprovação das Atas das Plenárias de 01/08/2018 
                Aprovadas por unanimidade as atas das sessões plenárias nºs 3955 e 3956. 
 
       3. ENCERRAMENTO:  
           3.1. A sessão foi encerrada, com a lavratura da presente ata que vai assinada pelo Presidente, Adm. 

Leocir Dal Pai e pelo Vice-Presidente de Administração e Finanças, Adm. Marco Aurélio Lima 
de Sá. 

 
 
 
       Adm. Leocir Dal Pai                                    Adm. Marco Aurélio Lima de Sá  
                      Presidente                                           V.P. de Administração e Finanças 
              CRA-RJ nº 20-28403- 9                                     CRA-RJ nº 20-32961-0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


