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1. PRESENÇAS:
1.1. Conselheiros Titulares:
Adm. Wagner Siqueira – Presidente
Adm. Jorge Humberto Moreira Sampaio – V.P.de Planej. e Desenvolv. Institucional
Adm. Carlos Roberto Fernandes de Araujo – V.P. de Administração e Finanças
Adm. Edson Fernando Alves Machado – V.P. de Fiscalização
Adm. Marcus Vinicius de Seixas – V.P.de Registro Profissional
Adm. Sonia Cristina Lima Marra
Adm. Paulo Cesar Teixeira
Adm. Wallace de Souza Vieira
Adm. Jacaúna de Alcântara
1.2. Conselheiros Suplentes:
Adm. Ernesto Alves Portugal
Adm. Gerson Moreira Rocha
Adm. Miguel Marun
1.3. Outras presenças:
Marinei de Souza Soares – Secretariando o Plenário
Adm. Leonardo R.Fuerth – Superintendente Geral
Adm. Adolpho da Silva Oliveira – Coordenador de Administração e Finanças
Adm. Paulo Cesar Coelho – Coordenador de Fiscalização e Registro Profissional
Adv. Marcelo Oliveira de Almeida – Assessor Jurídico
2. PROVIDÊNCIAS E DELIBERAÇÕES:
2.1. O Presidente do CRA/RJ, Adm. Wagner Siqueira, abriu a sessão saudando a todos
e informando que o Cons. Antonio Rodrigues de Andrade justificou sua ausência
e que por esse motivo será substituído pelo Cons. Jacaúna de Alcântara.
2.2.
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 35(trinta e cinco) processos nesta sessão, sendo 05(cinco)
do Conselheiro Antonio Andrade, que nesta data foram relatados pelo seu
respectivo Suplente, Conselheiro Jacaúna de Alcântara, 05(cinco) processos do
Conselheiro Carlos Roberto Fernandes de Araujo, 05(cinco) processos do
Conselheiro Edson Machado, 05 (cinco) processos do Conselheiro Jorge
Humberto Moreira Sampaio, 06(seis) processos do Conselheiro Marcus Vinicius
de Seixas, 05 (cinco) processos do Conselheiro Paulo Cesar Teixeira e 04(quatro)
processos da Conselheira Sonia Cristina Lima Marra.
2.3. Aprovação de Atas:
Aprovadas por unanimidade as atas das sessões plenárias nºs 3225 e 3226 de
22/03/2011.
2.4.
Ofícios enviados pelo CRA/RJ ao Ministro do Trabalho e Emprego, à
PGR e à CNPL (caso dos Gestores Públicos):
O Presidente do CRA/RJ anunciou que enviou ofícios ao Ministro do Trabalho e
Emprego e à Confederação Nacional das Profissões Liberais (CNPL) no qual
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trata sobre o cenário de desconstrução das profissões liberais, retomando o caso
dos Gestores Públicos, e com o objetivo de conclamar aquelas entidades a
colaborar na agilização da tramitação do processo, que ainda se encontra na
Procuradoria Geral da República sem decisão. Alertou, ainda, para a edição da
Lei Estadual nº 5.772, de 30/06/2010 que cria o Quadro Especial Complementar
da Administração Direta do Estado do Rio de Janeiro, que absorveu diversos
cargos ocupados por profissionais liberais. Cópia dos ofícios para os
Conselheiros.
2.5. Concurso Público da Prefeitura de São João de Meriti:
O Presidente do CRA/RJ disse que recebeu ofício noticiando a realização de
concurso público da Prefeitura de São João de Meriti. Cópia para o Setor de
Fiscalização adotar as providências de praxe. O Cons. Edson Machado solicitou
que seja observado qual será o salário a ser praticado para os Administradores
no concurso em tela, uma vez que vige no Estado do Rio de Janeiro um piso
salarial para os Administradores.
2.6. Apoio do CFA ao movimento “ENADE, para onde vamos” proposto pelo
CRA/RJ:
2.6.1. O Presidente do CRA/RJ recebeu o Ofício nº 377/2011/CFA/CFP com o apoio do
CFA ao movimento “ENADE, para onde vamos” proposto pelo CRA/RJ, contendo
o seguinte texto, lido: “Em resposta ao Ofício Circular nº 043, de 01/03/2011,

parabenizamos o CRA-RJ, liderado por V.Sª, pelas ações adotadas no sentido de
contribuir com o processo de melhoria da qualidade dos cursos de Administração
oferecidos pelo Estado do Rio de Janeiro, dentre elas a criação de um fórum
permanente denominado “ENADE, para onde vamos”. Por oportuno, ressaltamos
que os CRAs serão incentivados pelo CFA a desenvolverem ações semelhantes
àquelas apresentadas por V.Sª, sendo estas exitosas para a qualificação dos
futuros profissionais de Administração. Reafirmamos que o Sistema CFA/CRAs
está ao inteiro dispor dos CRAs para contribuir com as IES na criação de cursos
de Administração voltados para além dos modelos tradicionais em direção às
novas concepções, sintonizadas à realidade do mercado de trabalho. Dessa
forma, a Câmara de Formação Profissional do CFA, nas reuniões que ocorrerão
no período de 16 a 18 de março de 2011, discutirá todos os aspectos
apresentados por V.Sª. a respeito dos conceitos do ENADE 2006 e 2009, além
das matérias referentes ao ENADE 2012 e ao processo de avaliação dos cursos
de Bacharelado em Administração pelo Sistema CFA/CRAs.Os resultados de tais
estudos serão amplamente apresentados para todos os Presidentes dos CRAs,
dentro da maior brevidade possível.”

2.6.2. O Presidente do CRA/RJ informou que o site do CFA está divulgando a lista e
parabenizando as IES cujos cursos de Administração obtiveram notas 4 e 5 no
ENADE 2009
2.7. CD com a relação das justificativas dos Administradores registrados no
CRA/RJ que não votaram nas eleições de 2010:
O Presidente do CRA/RJ acusou o recebimento do Ofício Circular nº
84/2011/CFA/GAB que encaminha um CD enviado pelo CFA com a relação das
justificativas dos Administradores registrados no CRA/RJ que não votaram nas
eleições de 2010 do Sistema CFA/CRA/RJ; determinando a inclusão desses dados
no site e no sistema de cadastro do CRA/RJ.
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Encaminhamento pelo CFA de processos do Sistema e-MEC para análise
do CRA/RJ (UNESA/Niterói e Faculdade Metropolitana São Carlos de
B.J.Itapaboana):
O Presidente do CRA/RJ acusou por meio do Ofício nº 391/2011/CFA/CFP o
recebimento de novos processos do Sistema e-MEC para análise do CRA/RJ
quanto à renovação de reconhecimento de curso de Administração da
UNESA/Niterói e à autorização de curso de Administração da Faculdade
Metropolitana São Carlos de Bom Jesus de Itabapoana.
2.9. Prestação de Contas de 2010 do CRA/RJ – Visita do Contador João
Gutemberg Menezes de Monteiro(CFA):
O Presidente do CRA/RJ colocou em discussão a Prestação de Contas de 2010 do
CRA/RJ; antes informando da visita do Contador João Gutemberg Menezes de
Monteiro (contador do CFA) que esteve na sede do CRA/RJ, na semana passada, a
pedido do CRA/RJ, para auxiliar no fechamento das contas daquele exercício;
tendo o contador do CFA concluído que uma pequena falha de apropriação não
revelava o correto superávit daquele exercício, o que foi corrigido a tempo e
permitiu o fechamento da prestação de contas agora apresentado ao Plenário. O
Presidente do CRA/RJ informou que os contadores do CFA e do CRA/RJ, além da
auditoria independente contratada pelo CRA/RJ, revelaram que não observaram
qualquer problema maior nas contas de 2010 e que essa confusão gerada teve
origem no desligamento inesperado dos contadores do CRA/RJ que passaram em
concurso para a Marinha do Brasil na virada no exercício de 2010/2011. O
Contador José Ribamar do Amaral Cypriano informou que de fato não verificou
déficit orçamentário nas contas do CRA/RJ em 2010, em análise colaborativa que
realizou juntamente com o Contador João Gutemberg; motivo pelo qual
recomenda oficiosamente a aprovação das contas de 2010. O Cons. Paulo Cesar
Teixeira (Vice-Presidente de Administração e Finanças de 2010) aduziu que em
momento algum disse que havia sido registrado déficits em gestões passadas mas
apenas apontado um erro de apropriação dos resultados de exercícios anteriores,
como ocorrido no exercício de 2010. O Cons. Carlos Roberto Fernandes de Araujo
(Vice-Presidente de Administração e Finanças em 2007, 2008 e 2011) explicou que
pediu vistas e verificou os balanços anteriores, de 2007 a 2010, e que não
constatou qualquer erro de fechamento dos relatórios financeiros nas gestões
anteriores. O Cons. Paulo Cesar Teixeira, ao apresentar a Prestação de Contas de
2010 do CRA/RJ destacou que apenas 1,33% das receitas de capital orçadas no
exercício de 2010 foram efetivamente executadas. Aprovada por unanimidade a
Prestação de Contas do exercício de 2010 que agora seguirá para o CFA.
2.10. Adequação do Regimento do CRA/RJ:
O Presidente do CRA/RJ apresentou uma proposta de adequação do Regimento do
CRA/RJ, alterando a composição da Diretoria Executiva para que seja composta
pelo Presidente e pelo Vice-Presidente de Administração e Finanças, considerando
que na prática foi demonstrada que a modelagem de direção executiva
composta pela Presidência e por 05 (cinco) Vice-presidências não atendeu a
finalidade desejada associado ao fato de que a legislação vigente só considera
responsável por um órgão público os ordenadores de despesa, o Conselheiro
Jorge Humberto Moreira Sampaio acrescentou que o órgão de controle externo
também só considera os ordenadores (Presidente e o Vice-Presidente de Finanças)
e o Conselho Fiscal do Conselho é que como responsáveis pelos atos e fatos
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administrativo-financeiros da entidade. O Cons. Marcus Vinicius de Seixas disse que
de fato trata-se de uma anomalia a existência, há anos, de uma Diretoria Executiva
como prevista no Regimento do CRA/RJ. O Contador José Ribamar do Amaral
Cypriano informou que no CRC/RJ, onde é Conselheiro, a responsabilidade das ações
de gestão recaem exclusivamente sobre a Presidente e o Vice-Presidente de Finanças
daquela entidade. O Cons. Wallace de Souza Vieira disse que a medida proposta pelo
Presidente do CRA/RJ é de grande importância e que a Diretoria Executiva do CRA/RJ
de fato nunca foi acionada nessas últimas gestões da entidade. O Cons. Edson
Machado disse que gostaria de estudar melhor o tema; que por esse motivo se
abstém da votação nesse momento e que voltará na próxima sessão Plenária a se
manifestar sobre o assunto. Aprovada por oito votos a favor e uma abstenção
temporária a alteração no Regimento do CRA/RJ. O Cons. Jacaúna de Alcântara
expressou a sua satisfação pelo alto nível das discussões e das posturas éticas das
proposições apresentadas por todos os Conselheiros que fizeram uso da palavra
2.11. Saída de Conselheiro:
O Cons. Paulo Cesar Teixeira retirou-se desta sessão em função de outros
compromissos profissionais, inadiáveis, sendo a partir da próxima sessão substituído
pelo seu respectivo suplente, o Cons. Miguel Marun.
2.12. Balancete do CRA/RJ de janeiro de 2011 – remessa à CPTC do CRA/RJ para
parecer:
O Presidente do CRA/RJ apresentou formalmente aos Conselheiros presentes o
Contador José Ribamar do Amaral Cypriano, Diretor da Amaral Contabilidade,
responsável pela contabilidade do CRA/RJ neste início de 2011, escritório esse que já
prestou relevantes serviços ao CRA/RJ durante aproximadamente vinte anos em
passado recente. O Contador José Ribamar do Amaral Cypriano apresentou o
Balancete do CRA/RJ de janeiro de 2011 e respectivos relatórios que serão agora
analisados pela CPTC – Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRA/RJ e
posteriormente pelo Plenário do CRA/RJ.
2.13. Assessor de Desenvolvimento Organizacional / Adm. Fernanda Nadal:
O Presidente do CRA/RJ anunciou o desligamento nesta semana da Assessora de
Desenvolvimento Organizacional, Adm. Fernanda Nadal, que passou em um concurso
público em Goiânia/GO; propondo ao Plenário a transformação do cargo por ela
ocupado em dois cargos de “Assessor de Diretoria”, sem que esse fracionamento
represente qualquer aumento do total dos salários em vigor na tabela de Cargos em
Comissão. O Cons. Jorge Humberto Moreira Sampaio pediu que seja analisado pelo
CRA/RJ o edital do concurso público promovido neste instante pelo CREA/RJ para
saber qual a estratégia que vem sendo adotada por aquela entidade para realizar
efetivamente essa seleção pública; e que embora acredite ser a alteração da tabela
do quadro de Cargos em Comissão do CRA/RJ uma competência do Presidente do
Conselho, solicitou a apresentação de um documento técnico que detalhe esse
fracionamento do Cargo em Comissão para melhor análise sua e do Plenário. O Cons.
Marcus Vinicius de Seixas, contrariamente, disse que o Presidente deve apresentar ao
Plenário do CRA/RJ essa proposta de modificação na estrutura dos quadros de
pessoal pois consta do Regimento que qualquer alteração do PCS do CRA/RJ deva ser
trazida ao Plenário. O Presidente do CRA/RJ disse que o cadastro de reservas em
concursos públicos é uma ignomínia que afronta os interesses da sociedade e que a
situação do CREA/RJ é muito distinta da vivida pelo CRA/RJ haja vista que lá no
CREA/RJ ainda não houve a realização do concurso e portanto nem qualquer ação
judicial até onde se sabe, enquanto aqui no CRA/RJ ainda tramita uma decisão
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judicial de anulação do concurso, patrocinada pelo Sindicato dos Servidores de
Autarquias e Fiscalização do Exercício Profissional (Sinsafispro/RJ). Aprovada pelo
Plenário a alteração proposta pelo Presidente do CRA/RJ no Quadro de Cargos em
Comissão do CRA/RJ, devendo o Plenário receber na próxima semana uma cópia da
Resolução Normativa que oficializará essa modificação.

3. ENCERRAMENTO:
3.1.
A sessão foi encerrada com a lavratura da presente ata que vai assinada pelo
Presidente, Adm. Wagner Siqueira, e pelo Vice-Presidente de Planejamento e
Desenvolvimento Institucional, Adm. Jorge Humberto Moreira Sampaio.

Adm. Wagner Siqueira
Presidente
CRA/RJ nº 01-02903-7

Adm. Jorge Humberto Moreira Sampaio
Vice-Presidente de Planej.e Desenvolv.Institucional
CRA/RJ nº 20-26201-9
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1. PRESENÇAS:
1.1. Conselheiros Titulares:
Adm. Wagner Siqueira – Presidente
Adm. Jorge Humberto Moreira Sampaio – V.P.de Planej.e Desenvolv.Institucional
Adm. Carlos Roberto Fernandes de Araujo – V.P.de Administração e Finanças
Adm. Edson Fernando Alves Machado – V.P. de Fiscalização
Adm. Marcus Vinicius de Seixas – V.P. de Registro Profissional
Adm. Sonia Cristina Lima Marra
Adm. Wallace de Souza Vieira
Adm. Jacaúna de Alcântara
Adm. Miguel Marun
1.2. Conselheiros Suplentes:
Adm. Ernesto Alves Portugal
Adm. Gerson Moreira Rocha
1.3. Outras presenças:
Marinei de Souza Soares – Secretariando o Plenário
Adm. Leonardo R.Fuerth – Superintendente Geral
Adm. Adolpho da Silva Oliveira – Coordenador de Administração e Finanças
Adm. Paulo Cesar Coelho – Coordenador de Fiscalização e Registro Profissional
Adv. Marcelo Oliveira de Almeida – Assessor Jurídico
2. Providências e Deliberações:
2.1. VII Congresso Mundial de Administração e XII FIA:
O Presidente do CRA/RJ, Adm. Wagner Siqueira, informou que recebeu da
Presidente do CRA/RS, Adm. Cláudia Stadlober, uma solicitação de reunião para
tratar da possível realização do VII Congresso Mundial de Administração e do XII
FIA – Fórum Internacional de Administração, na cidade de Turim ou de Padova,
ambas na Itália; tendo o CRA/RJ, nesse sentido, recebido em 28/03/2011 a visita
dos Conselheiro Federal Valter Lemos e do Vice-Presidente de Relações Externas,
Adm.Rogério Bohn que se reuniram com o Presidente do CRA/RJ, o Conselheiro
Federal Rui Otávio B.de Andrade, os Conselheiros Regionais Carlos Roberto
Fernandes Araujo e Wallace de Souza Vieira, além do Adm. Leonardo R. Fuerth,
Superintendente Geral do CRA/RJ. Na ocasião os representantes do CRA/RS
apresentaram o projeto detalhado e propuseram a co-participação do CRA/RJ na
realização desses eventos, juntamente com o CFA, o que implicaria em uma quota
de investimento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) por parte do CRA/RJ e outra
do CRA/RS e possivelmente uma terceira quota no montante de R$ 110.000,00
(cento e dez mil reais) por parte do CFA, a exemplo do que ocorreu no ano
passado quando o CRA/RS e o CRA/RJ promoveram o FIA em Québec. O tema do
XII FIA será “O Mundo do Trabalho: Ética, Emprego, Ocupação e Renda – O papel
do Administrador em uma visão prospectiva para 2020” e o evento contará com o
apoio da OIT – Organização Internacional do Trabalho e da Universidade de Caxias
do Sul que mantém parceria com diversas universidades italianas que igualmente
estudam em profundidade a questão da Ciência da Administração. Inicialmente
o CRA/RJ participará da Comissão Gestora que contará com a presença dos
Cons. Wagner Siqueira e Carlos Roberto Fernandes de Araujo e da Comissão
Técnica do XII FIA que contará com os Cons. Wallace de Souza Vieira e Rui
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Otávio Bernardes de Andrade, todos representando o CRA/RJ. Aprovado pelo
Plenário do CRA/RJ a co-realização do VII Congresso Mundial de Administração e
do XII FIA.
2.2. Treinamento dos serviços do CRA/RJ em redes sociais:
O Presidente do CRA/RJ informou que nas últimas semanas diversos funcionários
do CRA/RJ foram treinados sobre como se comunicar em redes sociais (Orkut,
linkdyn, facebook, twiter, etc).
2.3. Comunicações:
2.3.1. Casa da Rua Professor Gabizo nº 195 – à venda:
O Presidente do CRA/RJ informou que foi procurado pela proprietária da casa
situada na Rua Professor Gabizo nº 195 colocando à venda esse imóvel por
R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais); imóvel esse que é contíguo à
atual sede do CRA/RJ; tendo o Presidente do CRA/RJ informado à proprietária que
deverá ser constituída uma Comissão do CRA/RJ para estudar o assunto, além de
já ter pedido antecipadamente que seja realizada uma avaliação daquele imóvel
pela CEF ou outro órgão isento e uma investigação sobre a possibilidade de futura
e eventual construção nesse terreno ocupado pela casa.
2.3.2. Restabelecimento de relacionamentos e parceiras com a CEF:
O Presidente do CRA/RJ informou que na semana passada teve uma reunião com
a CEF, com a sua presença, do Cons. Carlos Roberto Fernandes de Araujo
(VIPFIN) e do SUPER, tendo tanto o Superintendente Regional de Negócios, José
Domingos Vargas, quanto o Gerente Regional da CEF, Denis Mendes de Melo
Matias, sido muito receptivos; estando desde já em estudo os seguintes assuntos:
Cartão Administrador CRA/RJ – CEF, Cartão Corporativo para o CRA/RJ, Crédito
imobiliário para Administradores, Pagamento eletrônico, Financiamento para bens
móveis (PROGER). Divulgação do Dia do Administrador (09/set) nos extratos
bancários, site e agências, Revisão de taxa cobrada por boleto pago, Recobrança
de devedores emitida pela CEF, Relatórios mensais sobre a rentabilidade da
aplicação do CRA/RJ frente ao mercado, Patrocínios para eventos. O Cons. Jorge
Humberto Moreira Sampaio sugeriu que se negocie com a CEF a emissão e
postagem das boletas de cobrança da anuidade de 2012.
2.3.3. Novidades da WebRadio (smartphone):
O Presidente do CRA/RJ informou que a WebRadioCRA/RJ já pode ser ouvida
pelos smartphones.
2.3.4. Pregão TVWebCRA/RJ via Comprasnet:
O Presidente do CRA/RJ informou que ontem teve início o pregão eletrônico para a
aquisição de equipamentos para a TVWebCRA/RJ via Comprasnet, tendo
continuado a disputa no dia de hoje, haja vista a quantidade de itens em disputa,
tudo sempre amplamente divulgado na própria plataforma Comprasnet e no site
do CRA/RJ. O SERPRO, por determinação do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, suspendeu na 6ª feira todos os pregões eletrônicos
agendados no website Comprasnet para o período do manhã, por órgãos públicos
de todo o Brasil, em razão de problemas técnicos naquela plataforma eletrônica,
salientando o Presidente que os problemas ocorridos no SERPRO são de
conhecimento geral reforçando a ideia de que a centralização que o Governo
implementou em um único órgão para gerenciar toda a parte de tecnologia da
informação não está adequada, lembrando que recentemente o site da Receita
Federal, assim como o Detran/RJ estiveram “fora do ar”, gerando transtornos para
os cidadãos que necessitavam de serviços daqueles órgãos. O Cons. Jorge
Humberto Moreira Sampaio registrou a incompetência do SERPRO em manter no
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ar constantemente a plataforma de licitações eletrônicas. O Presidente registrou
um relatório parcial recebido pelo pregoeiro Fabio Batalha em que são apontadas
as compras até agora realizadas com reduções em relação ao preço estimado em
todos os itens concluídos.
2.3.5. Agradecimento do CFA ao CRA/RJ pela divulgação do Fórum das MPEs:
Registrado o agradecimento do CFA ao CRA/RJ pela divulgação do Fórum das
MPEs que foi amplamente divulgado o questionário para identificação dos gargalos
às Exportações de Micro e Pequenas Empresas.
2.3.6. Nova composição da CPPROAR – Comissão Permanente do Programa de
Apoio aos Conselhos Regionais de Administração - 2011:
O Presidente do CRA/RJ informou que recebeu a notícia do CFA com a nova
composição da CPPROAR – Comissão Permanente do Programa de Apoio aos
Conselhos Regionais de Administração – 2011.
2.3.7. Participação de funcionário na Comissão Especial Técnica de Estudos de
Fiscalização do CFA:
O Presidente do CRA/RJ anunciou a participação de funcionário do CRA/RJ na
Comissão Especial Técnica de Estudos de Fiscalização do CFA, o Coordenador de
Fiscalização do CRA/RJ, Adm. Paulo Cesar C.Coelho, a convite do CFA. Cópia para
o Vice-Presidente de Fiscalização, Adm. Edson Machado.
2.3.8. Parabenização do Adm. Wilhams Ramos de Souza (CRA/DF) às ações do
CRA/RJ pela atualização da Lei nº 12.277:
O Presidente do CRA/RJ registrou a parabenização do Adm. Wilhams Ramos de
Souza (CRA/DF) às ações do CRA/RJ pela atualização da Lei nº 12.277.
2.3.9. Treinamento na Casa do Administrador de Macaé (Adm. Leonardo
Marques – Chefe do SEFIS):
O Presidente do CRA/RJ informou que foi realizado um treinamento na Casa do
Administrador de Macaé, coordenado pelo Adm. Leonardo Marques – Chefe do
SEFIS, com a presença do Adm. Jorge Adegas e da estagiária daquela
representação.
2.3.10. Revista do CIEE:
O Presidente do CRA/RJ apresentou a Revista do CIEE.
2.3.11. Revista da FAE:
O Presidente do CRA/RJ apresentou a Revista da FAE.
2.3.12. GED/Workflow:
O Presidente do CRA/RJ vem realizando treinamento internos para imersão de
parte do quadro de pessoal sobre os conceitos básicos de Gerenciamento
Eletrônico de Documentos e Workflow.
2.3.13. Solicitação Cons. Marcus Vinicius de Seixas:
O Cons. Marcus Vinicius de Seixas reiterou que a ASJUR estude a possibilidade
de participação do CRA/RJ no Sebrae, a semelhança do que ocorre na Jucerja. O
ASJUR, adv. Marcelo Almeida, respondeu que não há tal hipótese, eis que de
concreto o que temos é a participação do CFA no Fórum Permanente das Micro e
Empresas de Pequeno Porte, por meio de 02 representantes nos comitês
temáticos, no qual o SEBRAE é integrante nato. No Estado do Rio de Janeiro
ainda não foi instituído o Fórum Regional, apesar de o governo do Estado já ter
manifestado sua intenção para tanto.
3. ENCERRAMENTO:
3.1. A sessão foi encerrada com a lavratura da presente ata que vai assinada pelo
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Presidente, Adm. Wagner Siqueira, e pelo Vice-Presidente de Planejamento e
Desenvolvimento Institucional, Adm. Jorge Humberto Moreira Sampaio.
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