
 
     CRA-RJ                                                                               ATA DE REUNIÃO 

  Ata da Sessão Plenária nº 3869                   Data:  20/09/2017                                             Folha:  01/03 

  
 
1. PRESENÇAS: 

1.1.  Conselheiros Titulares: 
       Adm. Jorge Humberto Moreira Sampaio - Presidente 

Adm. Wiliam Pinto Machado – V.P. de Administração e Finanças 
Adm. Leocir Dal Pai – V.P. de Planej. e Desenv. Institucional no exercício da Presidência 
Adm. Miguel Luiz Marun Pinto – V.P.de Educação, Estudos e Pesquisas 
Adm. Marco Aurélio Lima de Sá – V.P.de Fiscalização 
Adm. Edson Fernando Alves Machado 
Adm. Manoel Francisco D’ Oliveira 
Adm. Clésio Guimarães Faria 
Adm. Mara Darcy Biasi Ferrari Pinto  
Adm. Wallace de Souza Vieira 

      Adm. Paulo Roberto de Abreu Hollanda 
      Adm. Yara Maria Guimarães Assis Rezina   
 
1.2. Conselheiros Suplentes: 
      Adm. Francisco Carlos Santos de Jesus 
       
1.3 . Outras Presenças: 

 Marinei de Souza Soares – Secretariando o Plenário 
 Adm. Leonardo Ribeiro Fuerth – Superintendente Geral 
 Adv. Marcelo Almeida – Assessor Jurídico 
 Ana Maria Martins – Chefe do Setor de Registro 
 Adm. Abílio Thomaz de Freitas – Ouvidor do CRA-RJ 
 Adm. Marta Almeida – Chefe do Setor de Interiorização 
 Katia Biaia - Assessora de Comunicação 
 Cintia Miguel da Costa – Estagiária do Setor de Tecnologia da Informação 

                  Adm. Leonardo Marques  - Chefe do Setor de Fiscalização 
                  Adv. Claudia Souza – Assistente Técnica Jurídica  
  
       2.    PROVIDÊNCIAS E DELIBERAÇÕES: 

2.1. Abertura: 
              Aberta a sessão pelo Presidente do CRA-RJ, Adm. Jorge Humberto Moreira Sampaio, que deu as 

boas-vindas a todos e apresentou as justificativas de ausência do Conselheiro Reginaldo Souza e 
da Conselheira Elizabeth Bastos, bem como de seus respectivos suplentes, sendo aqueles 
respectivamente substituídos pelo Conselheiro Paulo Hollanda e pela Conselheira Yara Rezina. 

 2.2. Relato de processos:  
       Após a devida análise, discussão e apresentação dos votos em 04 (quatro ) processos  nesta sessão 

sendo  01 (um) processo do Conselheiro  Miguel  Marun  Luiz Pinto, 01 (um)  processo  do  
Conselheiro Marco  Aurélio  Lima de Sá,  01 (um) processo da Conselheira Elizabeth da Costa 
Bastos, que nesta data foi relatado pela Conselheira Yara Maria Guimarães de Assis Rezina e 01 
(um) processo do Conselheiro Reginaldo Souza de Oliveira, que nesta data foi relatado pelo 
Conselheiro Paulo Roberto de Abreu Hollanda.      
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2.3.  Aprovação das Atas: 
Aprovadas as atas das sessões plenárias CRA/RJ nºs  3867 e 3868 de 13/09/2017. 

  2.4. “Campanha Raposão” na Cinelândia: 
            O Presidente do CRA-RJ relatou sobre a "Campanha Raposão" realizada no último dia 15 de 

setembro, na Cinelândia, campanha essa que conta com uma raposa inflável de 12 metros de 
altura, que foi fixada em frente à Câmara de Vereadores da Cidade do Rio de Janeiro. A 
manifestação chamou a atenção de quem passava pelo local. Folders, máscaras e cartazes 
foram distribuídos aos transeuntes que receberam informações acerca da manifestação e de 
sua importância para a sociedade. O presidente do CRA-RJ considera que ações como esta 
devem ser realizadas por todos os Conselhos de classe, ONGs e sociedade civil organizada, 
pois afeta toda a população. A Conselheira Mara Biasi destacou que o movimento tem 
repercutido positivamente nas mídias sociais e que muitas pessoas pararam, na Cinelândia, 
para entender o ato público, mas que percebeu a necessidade de uma comunicação mais 
didática por parte dos organizadores, no sentido de explicar aos cidadãos o problema na 
prática. O Conselheiro Wallace Vieira disse que a luta contra os interesses da Febraban e dos 
banqueiros é árdua, porém importante para a cidadania daqueles que se sentem ultrajados pela 
elevação de despesas que batem no bolso de todos. O Conselheiro William Machado falou da 
importância do movimento em um momento de tamanha crise econômica e de valores éticos. 
A Assessora de Comunicação do CRA-RJ, Katia Biaia, explicou que a comunicação do CFA 
tem dirigido esforços para transmitir o conteúdo, dessa manifestação, de modo mais direto e 

claro para a população. 
2.5.   Impugnação do CRA-RJ indeferida pelo Tribunal  de Contas do Município do Rio de 

Janeiro: 
                   Comunicado o indeferimento da impugnação administrativa apresentado pelo CRA-RJ em 

face do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro – TCMRJ, em razão de uma 
licitação para cessão de mão de obra sem a exigência do registro das licitantes neste conselho 
de fiscalização profissional. A decisão daquele órgão de controle foi encaminhada a ASJUR 
para análise da viabilidade de interposição da medida judicial cabível. 

         2.6.  Apresentação do balancete de agosto de 2017 do CRA-RJ: 
               Apresentado pelo contador José Ribamar do Amaral Cypriano e pelo Coordenador de Finanças, 

Adm. José Ricardo Silva, e aprovado por maioria, com a abstenção do Conselheiro Edson 
Machado, o balancete de agosto de 2017 do CRA-RJ. 

       2.7.  Cobrança das anuidades em aberto:   

               O Presidente do CRA-RJ informou que uma nova cobrança, de anuidades de 2017 em aberto, 
está sendo postada nesta semana, para profissionais e empresas devedoras. 

       2.8.    Obras da expansão da sede administrativa da UCAdm: 
                              Indagado pelo Conselheiro Miguel Marun a respeito da previsão de conclusão das obras da 

expansão da sede administrativa e das instalações da Universidade Corporativa do 
Administrador (UCAdm), o Presidente do CRA-RJ explicou que internamente a obra prevista 
está praticamente concluída, restando pequenas adequações e instalações que serão realizadas 
antes da vistoria dos bombeiros e do “habite-se” da Prefeitura; disse ainda que há previsão para 
a instauração de uma licitação da fachada do imóvel nas próximas semanas e que prever a 
inauguração desses novos espaços para o 1º semestre de 2018. 

        2.9.   Prêmio Belmiro Siqueira: 
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                 Aprovada por unanimidade a indicação do. livro Mercado de Opções Conceitos e Estratégias, do 

Adm. Luiz Maurício da Silva, para concorrer ao Prêmio Belmiro Siqueira 2017, devendo o 
mesmo ser encaminhado ao CFA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. ENCERRAMENTO:  
 3.1. A sessão foi encerrada, com a lavratura da presente ata que vai assinada pelo Presidente, 

Adm.Jorge Humberto Moreira Sampaio e pelo Vice-Presidente de Administração e Finanças Adm. 
William Pinto Machado. 

 
   

   Adm. Jorge Humberto Moreira Sampaio                           Adm. William Pinto Machado 
                        Presidente                                                 V.P.de Administração e Finanças                                                                                                                                                                             

          CRA-RJ nº 20-28403-9                                                    CRA-RJ nº 01-033 
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         1.PRESENÇAS:   
         1.1.Conselheiros Titulares: 
               Adm. Jorge Humberto Moreira Sampaio - Presidente 
               Adm. William Pinto Machado – V.P. de Administração e Finanças 
               Adm. Leocir Dal Pai – V.P. de  Planejamento e Desenvolvimento Institucional  

Adm. Miguel Luiz Marun Pinto – V.P.de Educação, Estudos e Pesquisas 
Adm. Marco Aurélio Lima de Sá – V.P.de Fiscalização 
Adm. Edson Fernando Alves Machado 
Adm. Manoel Francisco D’ Oliveira 
Adm. Clésio Guimarães Faria 
Adm. Mara Darcy Biasi Ferrari Pinto 

               Adm. Wallace de Souza Vieira 
               Adm. Paulo Roberto de Abreu Hollanda 

Adm. Yara Maria Guimarães Assis Rezina 
 

1.2.  Conselheiros Suplentes 
       Adm. Francisco Carlos Santos de Jesus 
        
 1.3 . Outras Presenças: 

 Marinei de Souza Soares – Secretariando o Plenário 
 Adm. Leonardo Ribeiro Fuerth – Superintendente Geral 
 Adv. Marcelo Almeida – Assessor Jurídico 
 Ana Maria Martins – Chefe do Setor de Registro 
 Adm. Abílio Thomaz de Freitas – Ouvidor do CRA-RJ 
 Adm. Marta Almeida – Chefe do Setor de Interiorização 
 Adv. Claudia Maria Souza - Assistente Técnica Jurídica 

                  Katia Biaia - Assessora de Comunicação 
Cintia Miguel da Costa – Estagiária do Setor de Informática da Informação 

                  Adv. Claudia Souza – Assistente Técnica Jurídica  
  
        
       2.    PROVIDÊNCIAS E DELIBERAÇÕES: 

2.1. Abertura: 
             Aberta a sessão pelo Presidente do CRA-RJ, Adm. Jorge Humberto Moreira Sampaio, que deu 

andamento à pauta para esta sessão. 
2.2. Resultados da V Mostra Científica de Administração - MCA 2017 : 

A bibliotecária Julia Tito, Chefe da Biblioteca do CRA-RJ, apresentou os resultados da IV Mostra 
Científica de Administração do CRA-RJ - MCA 2017 que recebeu onde trabalhos, tendo como 
vencedor na categoria estudante o artigo “Planejamento e controle das ferramentas de qualidade 
nas organizações de saúde”, escrito por Alice de Souza Araujo Barros (Nilópolis, RJ) e em 
segundo lugar o artigo “A percepção dos colaboradores em relação a retenção de pessoas: estudo 
de caso no interior de Minas Gerais”, por José Luiz Furtado Oliveira Portes (Vassouras, RJ). O 
conselheiro Miguel Marun solicitou fosse encaminhado as IES aos quais os alunos obtiveram o 
primeiro lugar no MCA uma carta parabenizando as mesmas. A comissão julgadora não premiou 
trabalhos na categoria profissional, por não atenderem aos requisitos do concurso. O 
Superintendente Geral do CRA-RJ, Adm. Leonardo Fuerth, falou da necessidade de revisão da   

  



 
     CRA-RJ                                                                               ATA DE REUNIÃO 

 
  Ata da Sessão Plenária nº 3870               Data: 20/09/2017                                                 Folha:  02/04 

  
estratégia de inserção da MCA no mundo acadêmico e profissional, vez que tem diminuído a 
atração de interessados pela iniciação científica, a despeito dos esforços da comunicação e da 
assessoria de relações acadêmicas do CRA-RJ. A Conselheira Mara Biasi falouda importância da 
penetração do CRA-RJ nas IES, acicatando os acadêmicos a se aproximarem do CRA-RJ e de 
suas atividades. O Conselheiro Miguel Marun, Vice-presidente de Educação, Ensino e Pesquisa 
do CRA-RJ e Coordenador da IV MCA, disse que a Assessoria de Relações Acadêmicas do CRA-
RJ precisa ser reforçada com maior contingente de colaboradores. O Conselheiro William 
Machado falou que a metodologia da MCA pode ser revista com o objetivo de atrair mais 
candidatos e trabalhos nos próximos anos. 

2.3. I Curso de Mediação Empresarial do CRA-RJ, em parceria com o CFA/CBMAE: 

         O Presidente do CRA-RJ falou do sucesso da inauguração do I Curso de Mediação Empresarial 
do CRA-RJ, em parceria com o Conselho Federal de Administração e a Confederação das 
Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB). O conteúdo desenvolvido tem como 
objetivo capacitar profissionais de Administração para atuar na mediação de conflitos internos e 
externos das organizações. Participaram da abertura do curso os Administradores Marcos Clay, 
coordenador da Comissão Permanente de Mediação e Arbitragem do CFA, e Samuel Melo 
Júnior, presidente do CRA-MA, que será o próximo Regional a receber o curso. Para o 
presidente do CRA-RJ, o projeto demonstra a preocupação do CFA em priorizar a capacitação 
dos profissionais de Administração em relação ao mercado de trabalho e às reformas pelas quais 
o país vem passando. A aula inaugural foi ministrada pelo Adm. Eduardo Vieira, coordenador da 
Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem Empresarial (CBMAE), que apresentou o conteúdo 
que será trabalhado ao longo do curso e o processo de formação de um mediador. Agora, o 
conteúdo segue o formato EAD até o dia 5 de outubro, com mais duas aulas presenciais nos dias 
6 e 7 do mesmo mês. A duração total do curso é de 80 (oitenta) horas, com os participantes 
precisando realizar todas as atividades propostas e terem 100% de frequência, além da nota 
mínima 7 (sete), para receberem seus certificados de participação. A Conselheira Yara Rezina e o 
Conselheiro Francisco de Jesus, matriculados, falaram de suas elevadas expectativas em relação 
ao curso.  

2.4.  Medalha Belmiro Siqueira 2017: 
 O Presidente do CRA-RJ convidou os Conselheiros a comparecerem à 8ª edição de entrega da 
Medalha Belmiro Siqueira 2017 no próximo dia 25 de setembro, a partir das 16h no auditório do 
CRA-RJ, evento este que tem em torno de 20 (vinte) homenageados com presenças confirmadas. 

      2.5. Entrega de moções na Câmara  de Vereadores de Niterói: 

                O Presidente do CRA-RJ falou sobre a Sessão Solene em comemoração ao Dia do Administrador  
realizada no dia 18 de setembro na Câmara de Vereadores de Niterói – RJ. Além do Presidente 
do CRA-RJ, estiveram presentes à solenidade o Adm. Wagner Siqueira, Presidente do CFA, o 
Adm. Leocir Dal Pai, Conselheiro do CRA-RJ, e a Adm. Mara Biasi, Conselheira do CRA-RJ e 
membro da Comissão da Mulher Administradora do CRA-RJ. A solenidade foi presidida pelo 
vereador Bruno Lessa. Na ocasião, houve homenagens a vários profissionais, entre eles o Adm. 
Wagner Siqueira, que recebeu a Medalha José Cândido de Carvalho; a Adm. Fernanda Tauil, 
membro da Comissão Especial da Mulher Administrador do CRA-RJ, que recebeu a Medalha 
Leila Diniz; e o Adm. Leocir Dal Pai, Vice-presidente de Planejamento e Desenvolvimento 
Institucional do CRA-RJ, com uma Moção de Aplausos. O Presidente do CRA-RJ agradeceu pela 
homenagem realizada no mês em que se comemora 52 anos de regulamentação da Administração 
no Brasil. Também se disse grato pela participação de Administradores, Tecnólogos, profissionais 
conexos e estudantes. O  vereador  Bruno Lessa  encerrou  a solenidade falando aos estudantes  
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presentes sobre o importante papel da Administração profissional na Gestão Pública. O 
Conselheiro Leocir Dal Pai disse que o evento foi muito representativo, com a participação de 
muitos coordenadores de cursos de Administração de Niterói e de São Gonçalo. A Conselheira 
Mara Biasi disse que o evento foi muito bem organizado, em um ambiente muito agradável, com 
pronunciamentos muito focados na necessária profissionalização e, ainda, brindados com uma 
aula sobre gestão pública, dada pelo Presidente do CFA. 

2.6. Nova composição para a Comissão de Administração em Serviços de Saúde do CRA-RJ:  

             O Conselheiro suplente Pedro Paulo Leite do Vale, Coordenador da Comissão de Administração 
em Serviços de Saúde (CASS) do CRA-RJ, com a palavra, apresentou novos nomes para 
comporem a CASS. Aprovada por unanimidade pelo Plenário do CRA-RJ a nova composição 
para a CASS que passa a ter mais três membros, os Administradores Maria de Fátima 
Ribeiro,wilton Salles de freitas, e um convidado, o médico Leonardo Justin Carap. O Conselheiro 
Pedro Paulo Leite do Vale, complementou a sua participação declarando a sua alegria com o VI 
Encontro de Administração em Saúde, ocorrido na sede da Casa do Administrador, no dia 13 de 
setembro, com o tema central ‘As Organizações e a Gestão da mudança em Sistemas de Saúde’, e 
que reuniu diversos especialistas para debater principalmente sobre gestão, tecnologia, inovação e 
sustentabilidade aplicadas nos setores públicos e privados da saúde no Brasil. Organizado pela 
CASS, o encontro teve como primeiro palestrante o Prof. Dr. Leonardo Carâp, coordenador 
científico do evento, que apresentou o tema ‘O ambiente organizacional complexo’. Durante a 
apresentação, ele falou sobre a gestão humana, técnica e financeira que influenciam diretamente 
no funcionamento e nos resultados do setor da saúde. A Adm. Elizabeth Bastos, vice-presidente 
de Registro Profissional do CRA-RJ, apresentou o painel síntese ‘Gestão de mudança voltada 

para resultados administrativos e assistências’.  

2.7. Franquia da Palavra: 

2.7.1.A Conselheira Yara Rezina falou sobre o I Fórum da Mulher Administradora, do qual tomou 
parte nos dias 12 e 13 de setembro, em Brasília. O evento é uma iniciativa do Conselho Federal 
de Administração (CFA) cujo objetivo é discutir o papel da mulher na sociedade e no mercado de 
trabalho. O fórum reúne conselheiras federais e regionais do Sistema CFA/CRAs. Para falar 
sobre mulher no mercado de trabalho, o CFA trouxe a assessora de Direitos Humanos da ONU, 
Ângela Pires Terto, e um painel sobre políticas públicas voltadas para as mulheres 
Administradoras que foi conduzido pela presidente da Liga das Mulheres Eleitoras do Brasil 
(Libra), Marta Lívia Suplicy. Durante os debates, no evento, a Conselheira Yara Rezina falou da 
experiência da Comissão da Mulher Administradora do CRA-RJ. Ainda com a palavra, a 
Conselheira disse que a próxima edição do Fórum da Mulher Administradora acontecerá em 
2018; agradeceu a oportunidade de participar representando o CRA-RJ; e destacou que no dia de 
ontem houve um evento muito interessante, no auditório do CRA-RJ, com as Administradoras 
Sonia Marra e Ilda Spritzer, sobre o planejamento financeiro e previdência, temas importantes 
para todos os que se preocupam com orçamento familiar e com o futuro. 

2.7.2. Aprovado por unanimidade pelo Plenário do CRA-RJ o agendamento das sessões do próximo 
mês de outubro, para os dias 11 e 18. 

2.7.3.O Conselheiro Leocir Dal Pai felicitou os colegas gaúchos pelo Dia do Gaúcho, com menção 
especial aos que fazem o CRA-RS. Disse que a van do ‘CRA-RJ Itinerante’ esteve na Famath e 
que estará na faculdade Maria Thereza nos próximos dias; que está tentando contato com a 
Faculdade Paraíso e com a Universidade Anhanguera para agendamento de palestras; e que 
espera visitar em breve a Universo de Campos dos Goytacazes, juntamente com o Conselheiro 
Manoel Francisco D’Oliveira. 
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2.7.4.O Conselheiro Marco Aurélio Lima de Sá disse que no dia 6 de outubro estará cumprindo 

agenda representando o CRA-RJ em atividade acadêmica na cidade de Angra dos Reis. 
       2.7.5. O Conselheiro Manoel Francisco D’Oliveira relatou que esteve no dia 13/9 na Faculdade 

Redentor e no dia 14/9 na Estácio de Itaperuna, acompanhado do Adm. Raphael Monteiro 
(Assessor de Relações Acadêmicas do CRA-RJ) e do Adm. Gerson Rocha (membro da Câmara 
de Educação do CRA-RJ).  

        2.7.6. O Conselheiro Clesio Faria disse que o evento de apresentação do IGM-CFA, no auditório da 
Prefeitura de Cabo Frio, no próximo dia 29/9, está bem encaminhado no que diz respeito à 
organização; e informou que a Casa do Administrador da Região dos Lagos está com nova 
estagiária. 

2.7.7. O Conselheiro Paulo Hollanda elogiou a palestra da Profª Ilda Spritzer, no dia de ontem, no 
auditório do CRA-RJ, sobre planejamento financeiro.  

       2.7.8. A Conselheira Mara Biasi parabenizou o evento de Niterói e registrou com pesar o falecimento 
do Adm. Carlos Alberto Lima Cabral. Ainda com a palavra, elogiou a estagiária Bárbara Assis 
pelo apoio de informação sobre amostra científica.  

       2.7.9. A Conselheira Yara Rezina disse que a Conselheira Elioneide Venâncio manifestou vontade de 
participar do XV FIA, em Gramado (RS), no final do mês de outubro de 2017. 

       2.7.10. O Conselheiro Pedro Paulo Leite do Vale, pediu a palavra para elogiar as colaboradoras Josiele 
e Mirela, bem como a assessora de comunicação do CRA-RJ, Katia Biaia, pelo apoio no evento 
realizado pela CASS em 13/9.  

 
 
3. ENCERRAMENTO:  
 3.1. A sessão foi encerrada, com a lavratura da presente ata que vai assinada pelo Presidente, 

Adm.Jorge Humberto Moreira Sampaio e pelo Vice-Presidente de Administração e Finanças Adm. 
William Pinto Machado. 

 
   
 
 

   Adm. Jorge Humberto Moreira Sampaio                           Adm. William Pinto Machado 
                        Presidente                                                 V.P.de Administração e Finanças                                                                                                                                                                             
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