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        1. PRESENÇAS: 
        1.1.  Conselheiros Titulares: 
                Adm. Leocir Dal Pai – Presidente 
                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. Elizabeth da Costa Bastos V.P. de Registro Profissional  
                Adm. William Pinto Machado – V.P. de Fiscalização  
     Adm. Clésio Guimarães Faria 
                Adm. Manoel Francisco D’Oliveira 
                Adm. Edson Fernando Alves Machado 
                Adm. Reginaldo Souza de Oliveira  
                Adm. Yara Maria Guimarães Assis Rezina 
                  

1.2. Outras Presenças: 
                Marinei de Souza Soares – Secretariando o Plenário 
                Leonardo Ribeiro Fuerth – Superintendente Geral do CRA-RJ 
                 
       2.    PROVIDÊNCIAS E DELIBERAÇÕES: 

       2.1. Abertura: 
              Aberta a sessão pelo Presidente do CRA-RJ, Adm. Leocir Dal Pai, que consternado deu a notícia 

do falecimento do Adm. Marco Aurélio Lima de Sá, ocorrido nesta noite, por motivo ainda 
desconhecido, estando o CRA-RJ atuando para agilizar todo o necessário para o traslado do corpo 
e anúncio público dessa fatalidade. Marco Aurélio atuava firmemente como Vice-presidente de 
Administração e Finanças do CRA-RJ e como Representante da Casa do Administrador da Região 
Sul-fluminense. A Adm. Elizabeth Bastos lamentou profundamente o falecimento do colega, 
conhecido como Marcão, que teve ampla e competente atuação na esfera pública e no meio 
acadêmico; disse ainda que fica registrada em sua memória a bondade e o bom humor do Marcão. 
O Conselheiro Wallace Vieira disse que um pouco dele também morre com a perda do Marco 
Aurélio; sendo certo que as relações vão ficando mais escassas na medida em que os entes 
próximos e queridos se vão. A Conselheira Yara Rezina lembrou que foi recebida com muito 
carinho pelo colega Marco Aurélio no recém-realizado Encontro de Administradores da Região 
Sul-fluminense, evento esse que foi organizado por ele em celebração ao Mês do Administrador; 
tendo ainda recebido das mãos dele a Medalha Belmiro Siqueira quando completou 40 anos de 
registro no CRA-RJ. O Conselheiro Edson Machado disse que a sensação de perda é a mesma que 
foi sentida quando do recente falecimento do Abílio Freitas, externando aos parentes os pesares 
pela perda que sem dúvida é muito grande. O Conselheiro Clésio Faria disse que o Marco Aurélio 

era para ele um modelo de profissional da gestão pública. O Conselheiro Manoel Francisco 
D’Oliveira lamentou profundamente a perda prematura do amigo Marco Aurélio Lima de Sá, 
pedindo a Deus que receba o amigo de braças abertos, por todas as qualidades como ser humano 
que ele possuía. O Conselheiro William Machado disse que é muito difícil falar neste momento em 
que está impactado pela morte do colega Marcão, tanto pelos predicados profissionais, como pelas 
qualidades como ser humano que ele possuía, estando sempre disposto a ajudar o outro. O 
Conselheiro Miguel Marun registrou a boa vontade que era uma marca registrada do Marcão. O 
Presidente do CRA-RJ disse acreditar que a vida não tem fim e que a fé deve nos conduzir a 
acreditar que o Marco Aurélio continuará vivo em nossas memórias; e que a sua atuação como 
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    dirigente do CRA-RJ vinha se pautando por uma linha em busca de melhor eficiência e eficácia 
desta entidade; assim como melhor representação da profissão na região sul-fluminense. 

2. O Presidente do CRA-RJ disse que o CRA-RJ arcará com todas as despesas de traslado, liberação 
do corpo e cartoriais do Conselheiro Marco Aurélio Lima de Sá, uma vez que ele estava na cidade 
do Rio de Janeiro, desde o dia de ontem, para desempenhar suas atribuições como dirigente do 
CRA-RJ. Disponibilizará ainda um transporte para que todos os Conselheiros e colaboradores do 
CRA-RJ que desejarem participar do sepultamento do Marco Aurélio Lima de Sá.  

3. O Presidente do CRA-RJ informou que está nomeando interinamente o Adm. Agamemnom Rocha 
e Souza para responder pelas instalações da Casa do Administrador na Região Sul-fluminense.  

4. Assume a Vice-presidência de Administração e Finanças, o Conselheiro Miguel Luiz Marun Pinto, 
cumulativamente com a Vice-presidência de Planejamento e Desenvolvimento Institucional do 
CRA-RJ. 

 
 
 
           
 
         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 Planejamento e Desenvolvimento Institucional, Adm. 
Miguel Luiz Marun Pinto.  

 
      
          Adm. Leocir Dal Pai                                     Adm. Miguel Luiz Marun Pinto 
                  Presidente                                   V.P de Planejamento e Desenvolvimento Institucional 
              CRA-RJ nº 20-28403- 9                                  CRA-RJ nº 20-23405 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


