
 
     CRA-RJ                                                                               ATA DE REUNIÃO 

  Ata da Sessão Plenária Extrordinária  nº 3873        Data:  29/09/2017                                           Folha:  01/03 

  
 
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. Marco Aurélio Lima de Sá – V.P.de Fiscalização 
Adm. Clésio Guimarães Faria 
Adm. Mara Darcy Biasi Ferrari Pinto 
Adm. Wallace de Souza Vieira 
Adm. Francisco Carlos Santos de Jesus 
Adm. Paulo Roberto de Abreu Hollanda 
Adm. Manoel Francisco D’Oliveira 
 

               
1.2. Outras Presenças: 

 Adm. Wagner Siqueira  - Presidente do CFA 
       Adm. Rodrigo Neves Moura - CFA 
       Adm. Marcelo Gomes da Silva - CFA 

Adm. Marta Almeida – Chefe do Setor de Interiorização 
 Katia Biaia – Assessora de Comunicação 
Adm. Raphael Monteiro – Assessor de Relações Acadêmicas 

                 Ana Carolina Cerqueira – Estagiária  
                 Luciana Martins Ribeiro – CRA-RJ 
                 Helly de Miranda Junior – Chefe da Operação da Web-Rádio 
                 Vladimir Firmino Querino – CRA-RJ 
                 Berenice Lima – Assessora da Presidência 
                 Cassio Barreto – Chefe da Assessoria de Programação Visual 
 
 
       2.    PROVIDÊNCIAS E DELIBERAÇÕES: 

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

todos os presentes a esta sessão extraordinária realizada nas dependências da Prefeitura de Cabo 
Frio (RJ), com menção especial ao Presidente do CFA, Adm. Wagner Siqueira, e ao Conselheiro 
Clésio Faria, anfitrião que também chefia a Secretaria de Fazenda deste município localizado na 
Região dos Lagos. 

        2.2.  O Presidente do CRA-RJ salientou a importância do deslocamento da entidade máxima que 
representa os profissionais de Administração, para o interior do Estado do Rio de Janeiro; uma 
forma de aproximação que mostra à sociedade um Sistema CFA/CRAs presente e atuante, 
procurando não só dar consequência aos seus objetivos fins, mas também adentrando na 
discussão de temas que importam em melhor qualidade de vida para toda a população. 

        2.3. Com a palavra, o Presidente do CFA reforçou a ideia de que o CFA e os CRAs devem sempre 
que possível se deslocar de suas sedes para o interior, vez que as suas jurisdições são estatuais, e 
não metropolitanas e muito menos das capitais. Não por acaso o CRA-RJ, quando de sua gestão,  
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       criou programas culturais, encontros, palestras e os plantões do ‘CRA-RJ Itinerante’ para 
atendimento dos públicos que são domiciliados longe da sede do Conselho. Falou ainda de sua 
alegria em ver que as Prefeituras representadas neste evento estão interessadas em incorporar o 
IGM – índice Governança Corporativa, em suas gestões visando conferir resultados mais eficazes 
e efetivos no curso de suas ações junto às comunidades que atendem. Concluiu agradecendo ao 
Conselheiro Clésio Faria, Secretário de Fazenda da Prefeitura de Cabo Frio, pela acolhida dada aos 
colaboradores do CFA e do CRA-RJ neste dia presentes à apresentação do IGM-CFA. 

      2.4.Com a palavra, o Conselheiro Clésio Faria agradeceu a presença de todos os Conselheiros e 
funcionários do CFA e do CRA-RJ; disse que a apresentação do IGM-CFA foi muito importante 
para que os gestores municipais das prefeituras da Região dos Lagos incorporem em suas 
administrações esses indicadores que devem refletir se os recursos financeiros, humanos e 
tecnológicos estão sendo corretamente empregados para melhorar a vida dos concidadãos de cada 
município. Ao final de sua fala, incentivou os munícipes a acompanharem de perto a gestão de sua 
cidade. 

      2.5. A Conselheira Mara Biasi elogiou o instrumento criado pelo CFA que vem em auxílio às gestões 
municipais que precisam de indicadores para aferirem os seus desempenhos, destacando que o 
IGM-CFA deverá ser manutenido sempre que os dados primários que servem de base para o seu 
cálculo forem alterados; e que, portanto, outros dados poderão futuramente ser incluídos ou 
excluídos, de acordo com o interesse social predominante. 

 2.6. O Conselheiro William Machado enalteceu a disseminação do IGM-CFA no Brasil, haja vista o 
número de municípios que vêm solicitando essa apresentação em todo o território nacional, tendo 
ele próprio participado de uma apresentação em Juazeiro do Norte (CE). Destacou que essa 
iniciativa do CFA se coaduna com os mais legítimos interesses republicanos, já que confere 
transparência à gestão pública diante dos eleitores.  

        2.7. O Conselheiro Leocir Dal Pai parabenizou a todos pela organização do evento e disse que a cidade 
de Niterói, onde também é o representante do regional, está se preparando para receber a 
apresentação do IGM-CFA, possivelmente no dia 17 de outubro, no auditório da Secretaria de 
Desenvolvimento.  

       2.8. O Conselheiro Wallace Vieira parabenizou o Presidente do CRA-RJ por ter realizado essa primeira 
apresentação do IGM-CFA em uma cidade do interior do RJ, referência na Região dos Lagos, que 
é Cabo Frio que assim como outras cidades Brasil afora, mas especialmente no Estado do RJ, 
enfrenta enormes desafios para alcançar o equilíbrio econômico-financeiro e ao mesmo tempo 
atender às demandas crescentes das suas populações.  

  2.9.   O Conselheiro Paulo Hollanda agradeceu ao Presidente do CFA e ao corpo de funcionários do 
CFA e do CRA-RJ pela oportunidade de conhecer melhor o IGM-CFA e tem certeza de que essa 
ferramenta irradiará pela gestão pública em todo o Brasil. 

   2.10.O Conselheiro Francisco de Jesus comentou que o IGM-CFA nasce da necessidade de o Sistema 
CFA/CRAs se aproximar mais da sociedade, exercício esse que, no seu entender, o Presidente do 
CFA tem se esmerado em executar ao abordar diversos temas de interesse público que colocam o 
Administrador em destaque.  

       2.11. O Conselheiro Manoel Francisco D’Oliveira disse que o município de Campos dos Goytacazes e 
outros da região norte-noroeste-fluminense também têm interesse em realizar esse mesmo 
evento. 
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2.12. O Conselheiro Marco Aurélio Lima de Sá também falou da vontade dos gestores das prefeituras 
da região leste-sul-fluminense, em realizar a apresentação do IGM-CFA em Volta Redonda, em 
data que será agendada para o mês de novembro. 

 2.13.Aproveitando o ensejo da realização desta sessão plenária extraordinária, o Presidente do CRA-
RJ agradeceu o empenho do Conselheiro Clesio Faria pela iniciativa de realizar este primeiro 
evento de apresentação do IGM-CFA que será também apresentado na cidade do Rio de Janeiro 
no dia 4 de outubro por ocasião do XI ENCAD. Declarou ainda estar muito feliz por ver que a 
Região dos Lagos esteve representada com gestores públicos de outras cidades o que mostra a 
relevância do evento, do indicador do CFA e da imagem positiva do Sistema CFA/CRAs ao se 
apresentarem para público tão distinto. Concluindo, o Presidente do CRA-RJ agradeceu os 
colaboradores pela organização dos eventos de hoje. 

 
         

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. 
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