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ATA DA 18ª REUNIÃO PLENÁRIA  1 
 2 
Data:  14 de setembro de 2016 3 
Horário:  08h30 às 10h 4 

 Local:  Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá/MT 5 
 6 
PARTICIPANTES 7 
 8 
A – Conselheiros Federais presentes 9 

1. 1. Adm. Marcos Clay Lúcio da Silva – AC 10 
2. 2. Adm. Armando Lôbo Pereira Gomes – AL 11 

3. Adm. José Celeste Pinheiro – AP 12 
4. 4. Adm. José Carlos de Sá Colares – AM 13 
5. 5. Adm. José Demontieux Cruz – CE 14 
6. 6. Adm. Carlos Alberto Ferreira Júnior – DF 15 
7. 7. Adm. Marly de Lurdes Uliana – ES 16 
7. 8.  Adm. José Samuel de Miranda Melo Júnior – MA 17 
8. 9. Adm. Alaércio Soares Martins – MT 18 
9. 10. Adm. Sebastião Luiz de Mello – MS 19 
10. 11. Adm. Sônia Ferreira Ferraz – MG 20 
11. 12. Adm. Marcos Kalebbe Saraiva M. Costa – PB 21 
12. 13. Adm. Sérgio Pereira Lobo – PR 22 
13. 14. Adm. Joel Cavalcanti Costa – PE 23 
14. 15. Adm. Carlos Henrique Mendes da Rocha – PI 24 
15. 16. Adm. Ruy Pedro Baratz Ribeiro – RS 25 
16. 17. Adm. Simone Marçal Quintino – RO 26 
17. 18. Adm. Antônio José Leite de Albuquerque – RR 27 
18. 19.  Adm. José Sebastião Nunes – SC 28 
19. 20. Adm. Mauro Kreuz – SP 29 
20. 21. Adm. Diego Cabral Ferreira da Costa – SE 30 
21. 22. Adm. Rogério Ramos de Souza – TO 31 

 32 
B – Ausências Justificadas 33 
1. Adm. Tânia Maria da Cunha Dias – BA 34 
2. Adm. Marcio de Miranda Leite Oiticica – BA (Cons. Federal Suplente) 35 
3. Adm. Dionizio Rodrigues Neves – GO 36 
4. Adm. Valquíria Maria Duarte – GO (Cons. Federal Suplente) 37 
5. Adm. Aldemira Assis Drago – PA 38 
6. Adm. Ione Macedo de Medeiros Salem – RN 39 
 40 
 41 

ASSUNTOS EM DISCUSSÃO 42 
  43 
1. ABERTURA 44 
 O Presidente Sebastião Mello cumprimentou os Conselheiros Federais e demais 45 
presentes, dando boas vindas a todos. Na ocasião, o Adm. Hélio Tito cumprimentou o 46 
Presidente Sebastião Mello e os Conselheiros Federais presentes. Fez breve relato sobre a 47 
programação e a realização do ENBRA e manifestou a sua satisfação em recebê-los na capital 48 
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de seu Estado. Ao final, o Cons. Alaércio Martins também manifestou a sua satisfação, 49 
agradecendo a todos pela presença. 50 
 51 
2. Apreciação das atas das 14ª a 17ª reuniões plenárias, realizadas nos dias 16 e 17 de 52 

junho de 2016, em Brasília/DF, e das atas das reuniões plenárias extraordinárias, 53 
realizadas no dia 06 de julho de 2016, em Natal/RS e no dia 18 de agosto de 2016, em 54 
Salvador/BA.  55 

Em votação, o Plenário aprovou, por unanimidade, as atas em apreço. 56 
 57 

3. CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS 58 
A relação de correspondências recebidas encontrava-se disponível sobre a Mesa 59 

Diretora dos Trabalhos. 60 
Na ocasião, o Presidente Sebastião Mello fez breve relato sobre a realização da Sessão 61 

Solene realizada no dia 12/09, na Câmara dos Deputados, em comemoração ao Dia do 62 
Administrador, que teve a presença dos membros da Diretoria Executiva, dentre outros 63 
Administradores presentes que representaram os Administradores de todo o Brasil. A 64 
solenidade teve a cobertura da TV Câmara. Acrescentou que esteve com os Deputados Izalci 65 
Lucas e Hildo Rocha, que apartearam o pedido da sessão realizada. Citou que o Dep. Izalci 66 
está elaborando um projeto para as Prefeituras do Brasil, no qual o CFA estará à disposição 67 
para participar do projeto de reconstrução das Prefeituras do País. Sugeriu a composição de 68 
uma Comissão por meio da CGP para atuar na modelagem de procedimentos essenciais, já 69 
pensando na transição de gestão, como, por exemplo, itens essenciais para o bom 70 
funcionamento do ano letivo nas escolas, como uniformes, livros, merenda e reforma das 71 
escolas, itens necessários que já deveriam ser programados bem antes do início do ano letivo.  72 

Sendo assim, o Presidente Sebastião Mello sugeriu que o CFA seja o propulsor de uma 73 
discussão prevendo melhorias para as Prefeituras. Citou a possibilidade de agendar com as 74 
Associações de Prefeitos de cada município uma palestra capitaneada pelos Regionais, já 75 
apresentando o protótipo elaborado. Recomendou que a CGP elabore um protótipo para um 76 
projeto para os município. Sobre o assunto, o Cons. Joel Cavalcanti sugeriu que, tendo em 77 
vista o destaque das experiências implantadas em Pernambuco em educação integral seja feito 78 
contato com os Deputados do Estado ou com o Ministro da Educação para se inteirar das 79 
práticas e resultados obtidos em Pernambuco. 80 

O Cons. Carlos Henrique comentou sobre a sua satisfação quanto às comemorações do 81 
Dia do Administrador, citando a Sessão Solene na Câmara dos Deputados. Parabenizou o 82 
Cons. José Samuel pela oportuna publicação nas redes sociais, em que chama a atenção para 83 
as melhorias para a profissão, quanto a concursos públicos, à eficiência na Gestão Pública e à 84 
valorização do Profissional de Administração. Ao final, o Cons. José Samuel agradeceu a 85 
manifestação. 86 

 87 
4. COMUNICAÇÕES / DELIBERAÇÕES 88 
4.1 Informes do PRODER (Vice-Presidente) 89 

O Cons. Sérgio Lobo fez breve relato sobre o andamento dos trabalhos da Comissão do 90 
PRODER. Informou que 80 projetos foram aprovados pela Comissão neste ano e repassados 91 
R$ 5.600.000,00 aos Regionais. Citou que está em diligência um projeto do CRA-DF em que 92 
se aguarda as informações solicitadas para que seja apreciado também pela Comissão. 93 

 94 
4.2 Informes da CAF 95 
 Demonstrativos Financeiros 96 

O Cons. Armando Lôbo apresentou os dados financeiros do CFA do mês em referência. 97 
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4.3 Aprovação do Balancete do CFA referente ao mês de junho/2016 (CAF) 98 
O Cons. José Carlos de Sá Colares apresentou o balancete referente ao mês de 99 

junho/2016, o qual foi analisado e aprovado, por unanimidade, pelo Plenário. Na oportunidade, 100 
o Cons. José Samuel comentou sobre a dificuldade na realização da auditoria apenas por meio 101 
eletrônico e sugeriu o retorno do uso do papel para facilitar a realização do trabalho. Em 102 
esclarecimento, o Adm. Joaquim Luciano Gomes Faria, Coordenador da CAF, confirmou que 103 
operacionalmente toda a documentação hoje é digitalizada e inserida no Sistema Eletrônico de 104 
Informação (SEI) e a análise é feita diretamente no sistema eletrônico.  105 

Em referência, o Superintendente Douglas Evangelista acrescentou que o sistema foi 106 
aprimorado, relatou que houve mudanças na metodologia que não deram certo, 107 
consequentemente, a metodologia anterior será retomada para facilitar o trabalho da 108 
Comissão. Foi citado que todo o material permanece disponibilizado no sistema eletrônico que, 109 
inclusive, possibilita o acesso remoto, independente de estar na Sede do Conselho. 110 

 111 
4.4 Alteração da RN CFA Nº 439/2014, que dispõe sobre concessão de diárias (CAF) 112 

O Cons. Armando Lôbo fez a apresentação da minuta da Resolução Normativa que 113 
dispõe sobre a concessão de diárias, a qual foi discutida entre os Conselheiros Federais 114 
presentes, tendo sido prestados todos os esclarecimentos necessários pela CAF. Foi 115 
esclarecido que todas as exigências sobre o repasse de documentos, como cartão de 116 
embarque e relatório de viagem, dentre outros, constantes na minuta da Resolução Normativa 117 
são em cumprimento das exigências do TCU.  118 

Na oportunidade, o Cons. Antônio José de Albuquerque propôs que fosse definido um 119 
índice para a atualização automática para que todo dia 1º de janeiro já respeitasse o índice 120 
acumulativo do exercício anterior e não fosse necessário, todos os anos, tratar de atualização 121 
de valor de diárias. Sobre o assunto, o Presidente Sebastião Mello esclareceu que foi feito um 122 
estudo que o valor pago de diária é o suficiente para os custos de estadia e em respeito ao 123 
País e ao momento financeiro atual houve o entendimento que o valor atual em vigência é 124 
suficiente no momento. Citou que a aplicação de um índice os valores podem se tornar 125 
incompatível, inclusive, com as condições dos Regionais, portanto, é preciso respeitar a 126 
realidade do País e do Sistema CFA/CRAs. Entretanto, foi proposto que seja definido um 127 
critério para definir o valor, tendo sido esclarecido pelo Presidente Sebastião que o critério 128 
existe e a questão é de competência da CAF. 129 

Assim, feitas as adequações necessárias ao texto da minuta da Resolução Normativa 130 
em discussão, a mesma foi posta em votação e o Plenário aprovou, por unanimidade, a minuta 131 
da Resolução Normativa apresentada. 132 

 133 
4.5 Aprovação do pedido de auxilio financeiro para o CRA-AP (CAF) 134 

O Cons. Armando Lôbo apresentou o pedido de apoio financeiro do CRA-AP para o 135 
cumprimento de suas obrigações financeiras até o término do exercício. Relatou que o pedido 136 
foi analisado pela CAF, bem como a situação atual daquele Regional, e a CAF emitiu 137 
parecer favorável ao acolhimento do pedido para a concessão de empréstimo no valor de 138 
R$ 80.000,00, em 60 parcelas, com a obrigatoriedade do cumprimento do TAC. 139 

Com a palavra, o Cons. José Celeste Pinheiro esclareceu que o Amapá sempre se 140 
esforçou para equilibrar suas contas e até então não necessitava de auxílio financeiro. 141 
Entretanto, este ano, aliada à crise instalada no País houve a perda da Fiscal do CRA. Citou 142 
que as contas estão equilibradas, a preocupação é com o custeio até o fim do ano, dentre 143 
outras contas a serem liquidadas até o fim do ano. Em referência, o Cons. Diego Costa 144 
comentou que o CRA-SE também identificou queda na arrecadação, inclusive no número de 145 
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inscrições em eventos realizados pelo Regional, citando que há também grande preocupação 146 
com o custeio. O Cons. Joel Cavalcanti comentou que já houve a empréstimos a outros 147 
Regionais esse ano, que é um ano atípico. Citou que tendo em vista o avançar do ano, entende 148 
que não se deveria contratar um Fiscal para esse ano, já que há apenas três meses para o 149 
encerramento do exercício, dando início aos trabalhos de fiscalização apenas a partir de 150 
janeiro. Sobre o assunto, o Presidente Sebastião Mello destacou a necessidade de preparar a 151 
realização de concurso público para a contratação para o próximo ano, comentou que avaliou 152 
os dados analisados pela CAF e também identificou a queda na arrecadação também em 153 
outros Regionais, reflexo da situação atual do País. 154 

Em votação, o plenário aprovou, por unanimidade, a concessão de empréstimo no valor 155 
de R$ 80.000,00, em 60 parcelas, com obrigatoriedade do cumprimento do TAC. 156 

 157 
4.6 Aprovação da prestação de Contas do Exercício 2012 – CRA-PB (CAF/ Adm. 158 

Marcos Kalebbe)  159 
O Cons. Armando Lôbo relatou que a prestação de contas em referência foi analisada 160 

pela CAF. Citou que se encontrava pendente a análise do processo de reforma da sede em 161 
que foram feitos diversos aditivos, com pagamentos individuais a cada profissional contratado, 162 
somando R$ 66.569,18. Relatou que posteriormente foi identificada a necessidade de reparos 163 
que geraram novos gastos. Feita a análise das contas, foi realizada a auditoria e o parecer foi 164 
pela não aprovação da prestação de contas do PRODER do exercício de 2012 e que os 165 
gestores responsáveis fizessem o ressarcimento dos valores identificados. Para dar sequencia 166 
à análise, o Plenário foi favorável à contratação de um Engenheiro perito, porém, houve grande 167 
dificuldade em contratar um perito da área, tendo sido dispensada pelo Plenário a contratação 168 
desse profissional e determinado que o parecer fosse emitido pela CAF, que analisou o 169 
processo e foi favorável à obrigatoriedade do ressarcimento, solidariamente, pelos 170 
responsáveis, Adm. Moisés Marques e Adm. Francisco de Assis Marques, dos valores 171 
correspondentes e que as contas daquele Regional sejam reprovadas pelos fatos já 172 
identificados e relatados. 173 

Assim, o Presidente Sebastião Mello colocou em votação o parecer da CAF pela não 174 
aprovação das contas do PRODER do exercício de 2012 e, consequentemente, das contas do 175 
exercício de 2012 daquele Regional e a obrigatoriedade do ressarcimento dos valores 176 
correspondentes – R$ 8.586,79, devidamente atualizados, solidariamente, pelos gestores 177 
responsáveis, Adm. Moisés Marques e Adm. Francisco de Assis Marques, referentes ao 178 
desembolso ocorrido em função da necessidade de correção de falhas na obra de reforma da 179 
sede do CRA-PB, o que foi aprovado, por maioria dos votos, pelo Plenário. Abstenção do 180 
Cons. Marcos Kalebbe Saraiva M. Costa. 181 
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