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ATA DA 2ª ASSEMBLÉIA DE PRESIDENTES DO SISTEMA CFA/CRAS EM 2016  1 
com a participação dos CONSELHEIROS FEDERAIS 2 

 3 
DATA: 07 e 08 de julho de 2016 4 
HORÁRIO: das 08h30 às 12h (07/07) e das 08h30 às 12h (08/07) 5 
LOCAL: Hotel Ocean Palace Beach – Resort & Bungalowns, Natal/RN 6 

  7 
PARTICIPANTES 8 
A – Presidentes/Representantes de CRAS presentes 9 
1. Adm. Fábio Mendes Macêdo – CRA-AC  10 
2. Adm. Carolina Ferreira Simon Maia – CRA-AL 11 
3. Adm. Sheila Trícia Guedes Pastana – CRA-AP – Representante 12 
4. Adm. Antônio Jorge Cunha Campos – CRA-AM 13 
5. Adm. Roberto Ibrahim Uehbe – CRA-BA 14 
6. Adm. Leonardo José Macedo – CRA-CE 15 
7. Adm. Eraldo Ricardo dos Santos – CRA-DF 16 
8. Adm. Hércules da Silva Falcão – CRA-ES 17 
9. Adm. Samuel Albernaz – CRA-GO 18 
10. Adm. Aline Mendonça da Silva – CRA-MA 19 
11. Adm. Hélio Tito Simões Arruda – CRA-MT 20 
12. Adm. Gracita Hortência dos Santos Barbosa – CRA-MS 21 
13. Adm. Afonso Victor Vianna de Andrade – CRA-MG 22 
14. Adm. Mizael Monteiro Lima – CRA-PA – Representante 23 
15. Adm. Ednaldo Flor da Silva – CRA-PB 24 
16. Adm. Sérgio Pereira Lobo – CRA-PR – Representante 25 
17. Adm. José Carlos Gomes de Souza – CRA-PE – Representante 26 
18. Adm. Pedro Alencar Carvalho Silva – CRA-PI 27 
19. Adm. Wagner Siqueira – CRA-RJ 28 
20. Adm. Kate Cunha Maciel – CRA-RN 29 
21. Adm. Valter Luiz de Lemos – CRA-RS 30 
22. Adm. André Luis Saoncela da Costa – CRA-RO 31 
23. Adm. Ubirajara Riz Rodrigues – CRA-RR 32 
24. Adm. Evandro Fortunato Linhares – CRA-SC 33 
25. Adm. Roberto Carvalho Cardoso – CRA-SP 34 
26. Adm. Carlos Menezes C. Eloy dos Santos Filho – CRA-SE 35 
27. Adm. Eugênio Pacceli de Freitas Coêlho – CRA-TO 36 

 37 
B – Ausências justificadas – Presidentes de CRAs 38 
1. Adm. Ediljane Maria Campos da Fonseca – CRA-AP 39 
2. Adm. Mônica Cova Gama – CRA-DF 40 
3. Adm. José Célio Santos Lima – CRA-PA 41 
4. Adm. Gilberto Serpa Griebeler – CRA-PR 42 
5. Adm. Robert Frederic Mocock – CRA-PE 43 
 44 
C – Conselheiros Federais presentes 45 
1. Adm. Marcos Clay Lúcio da Silva – AC 46 
2. Adm. Armando Lôbo Pereira Gomes – AL 47 
3. Adm. José Celeste Pinheiro – AP 48 
4. Adm. José Carlos de Sá Colares – AM 49 
5. Adm. Tânia Maria da Cunha Dias – BA 50 
6. Adm. José Demontieux Cruz – CE 51 
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7. Adm. Carlos Alberto Ferreira Júnior – DF 52 
8. Adm. Marly de Lurdes Uliana – ES 53 
9. Adm. Dionizio Rodrigues Neves – GO 54 
10. Adm. José Samuel de Miranda Melo Júnior – MA 55 
11. Adm. Catarina Zeitounlian – MT 56 
12. Adm. Sebastião Luiz de Mello – MS 57 
13. Adm. Sônia Ferreira Ferraz – MG 58 
14. Adm. Aldemira Assis Drago – PA 59 
15. Adm. Marcos Kalebbe Saraiva M. Costa – PB 60 
16. Adm. Sérgio Pereira Lobo – PR 61 
17. Adm. Joel Cavalcanti Costa – PE 62 
18. Adm. Carlos Henrique Mendes da Rocha – PI 63 
19. Adm. Ione Macedo de Medeiros Salem – RN  64 
20. Adm. Paulo César de Pereira Durand – RO 65 
21. Adm. Antônio José Leite de Albuquerque – RR 66 
22. Adm. José Sebastião Nunes – SC 67 
23. Adm. Mauro Kreuz – SP 68 
24. Adm. Diego Cabral Ferreira da Costa – SE 69 
25. Adm. Rogério Ramos de Souza – TO 70 
 71 
D – Ausência Justificada – Conselheiro Federal 72 
1. Adm. Ruy Pedro Baratz Ribeiro – RS 73 
 74 

ASSUNTOS EM DISCUSSÃO 75 
 76 

1. ABERTURA 77 
O Presidente Sebastião Mello deu boas vindas aos Presidentes dos CRAs e demais 78 

presentes, cumprimentando também os Diretores Executivos, e agradeceu a presença de 79 
todos. Com a palavra, as Administradoras Kate Maciel e Ione Salem deram boas vindas a 80 
todos os presentes e manifestaram a satisfação em recebê-los em Natal. 81 

Na ocasião, o Presidente Sebastião Mello comunicou as ausências justificadas da 82 
Adm. Ediljane Maria Campos da Fonseca (CRA-AP), representada pela Adm. Sheila Trícia 83 
Guedes Pastana; do Adm. José Célio Santos Lima (CRA-PA), representado pelo Adm. 84 
Mizael Monteiro Lima; do Adm. Gilberto Serpa Griebeler (CRA-PR), representado pelo Cons. 85 
Sérgio Lobo, do Adm. Robert Frederic Mocock (CRA-PE), representado pelo Adm. José 86 
Carlos Gomes de Souza, e da Adm. Mônica Cova Gama (CRA-DF), representada pelo Adm. 87 
Eraldo Ricardo dos Santos. 88 

 89 
2. Apreciação das atas das 1ª Assembleia de Presidentes, realizada nos dias 25 e 26 90 

de fevereiro de 2016, no Hotel Ponta Verde, em Maceió/AL. 91 
Aprovada, por unanimidade, a ata em apreço.  92 
 93 

3. COMUNICAÇÕES/DELIBERAÇÕES  94 
3.1. Projetos veículos para o Sistema CFA/CRAs e Pacote Tecnológico (Presidente) 95 

O Presidente Sebastião Mello comunicou que estão em andamento dois Pregões, 96 
um para a aquisição de viaturas para os Regionais para atender a demanda da Fiscalização, 97 
e outro para a aquisição de um pacote Tecnológico para atender todos os CRAs, que visa 98 
proporcionar a uniformização dos procedimentos com diversos módulos, esclarecendo que 99 
os projetos visam proporcionar melhorias aos CRAs. O Presidente Sebastião Mello 100 
esclareceu que, tendo em vista a folga no orçamento do CFA gerado pela contenção de 101 
gastos ao longo do período de gestão, foi apresentada a proposta de concessão de viaturas 102 
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para atender o processo de fiscalização, tendo em vista que o PRODER não contempla os 103 
Regionais com veículos. Assim, o Plenário autorizou a aquisição de veículos para 104 
comtemplar os Regionais, conforme a necessidade. Em referência, o Adm. Wagner Siqueira 105 
questionou sobre a questão legal da concessão de veículos pelo CFA, a exemplo da 106 
Resolução Normativa, tendo em vista o processo eleitoral e se o projeto poderia gerar risco 107 
de tornar um vício insanável ao processo eleitoral. Em resposta, o Presidente Sebastião 108 
esclareceu que não foi comunicado à Presidência do CFA qualquer impedimento legal. 109 

Houve manifestação dos Conselheiros Federais Rogério Ramos, Marly Uliana e 110 
Carlos Alberto Ferreira Júnior e dos Administradores Samuel Albernaz, Valter Lemos, 111 
Evandro Linhares, Carolina Maia, Wagner Siqueira, Leonardo Macedo, Fábio Macêdo, 112 
Gracita Hortência e Carlos Eloy Filho, Presidentes de CRAs, que teceram comentários a 113 
respeito, quanto à concessão, à necessidade em seus Estados, à manutenção, a custos-114 
benefícios, quanto à questão regulamentar na legislação vigente do Sistema CFA/CRAs, 115 
dentre outros pontos relacionados, manifestando seus posicionamentos em relação ao 116 
projeto. Foi esclarecido pelo Cons. Carlos Alberto Ferreira Júnior esclareceu que há 117 
impedimento quanto à concessão de recursos para realização de eventos durante o 118 
processo eleitoral.  119 

Sobre o assunto, o Cons. Armando Lôbo solicitou registro em Ata quanto à 120 
observação feita por colegas sobre o zelo ético de que o Conselho Federal de 121 
Administração seja isento quanto ao processo eleitoral, sem sugerir ou gerar qualquer 122 
interferência no processo eleitoral nos Estados, que esse mesmo cuidado se estenda 123 
também aos Conselhos Regionais. Portanto, uma vez que o Conselho Federal de 124 
Administração mantem uma posição imparcial, sem interferências no processo eleitoral, que 125 
seja seguido também pelos CRAs. 126 

Ao final, o Presidente Sebastião Mello recomendou o envio de ofício aos Regionais 127 
para a formalização do levantamento dos veículos, além de ampliar a discussão os CRAs 128 
sobre o pacote tecnológico e retirou o item de discussão. 129 

 130 
3.2. Evento – Congresso Nacional para Profissionais de Administração – CONPRA 131 

2016 (CRA-DF) 132 
O Adm. Eraldo Ricardo dos Santos noticiou que o CONPRA acontecerá no dia 27 de 133 

setembro, em Brasília/DF, e contará com palestras de personalidade conhecidas, como o 134 
Willian Waack, dentre outras referências brasileiras em gestão e estratégia. Fez convite para 135 
que todos participem do evento. Acrescentou que foi apresentado pedido de apoio 136 
institucional e financeiro ao CFA no valor de R$ 10.000,00, que está sob a análise da CRIE. 137 

Encaminhamento à CDI para providências quanto à divulgação. 138 
 139 

3.3. Evento – IX Congresso Nacional de Secretários de Estado da Administração – 140 
CONSAD (CRA-DF) 141 

O Adm. Eraldo Ricardo dos Santos fez comentários acerca do CONSAD e agradeceu 142 
a parceria do CFA, que foi muito exitosa, citando sua satisfação em ter participado do 143 
referido evento. 144 

 145 
3.4. Evento – Acordo de cooperação entre a Câmara Legislativa do Distrito Federal e 146 

o CRA-DF (CRA-DF) 147 
O Adm. Eraldo Ricardo dos Santos relatou que no final do ano passado houve a 148 

aprovação da Lei Distrital nº 5.552/2016, que dispõe sobre atividades dos profissionais de 149 
Administração ou com habilitação específica registrados no Conselho Regional de 150 
Administração e dá outras providências. E tão logo essa lei foi aprovada o CRA-DF iniciou 151 
uma negociação com a Câmara Legislativa do Distrito Federal para a celebração de um 152 
Acordo de Cooperação Técnica, com o objetivo de fortalecer a fiscalização profissional junto 153 
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aos órgãos do Governo do Distrito Federal. Como resultado, já foram expedidos 80 atos de 154 
fiscalização expedidos pela Câmara Legislativa a todas as secretarias de governo e 155 
empresas ligados ao Governo do Distrito Federal. Acrescentou que o Deputado Distrital 156 
Rodrigo Delmasso colocou que, em função da Lei Orgânica do DF, os órgãos que não 157 
responderem as comunicações feitas pela Câmara Legislativa são passíveis de punições 158 
severas, o gestor responsável do órgão também recebe punições severas e administrativas, 159 
podendo, inclusive, ser afastado ou impedido de ser nomeado posteriormente. Informou que 160 
até o fim do ano serão repassados resultados e outros detalhes para demonstrar as 161 
benfeitorias dessa parceria. 162 

Com a palavra, o Adm. Valter Lemos parabenizou o CRA-DF pela conquista 163 
importante para a profissão, citando que esse trabalho deve ser realizado em todos os 164 
Estados. O Presidente Sebastião Mello sugeriu que seja realizado um amplo debate sobre a 165 
questão, visando estender a experiência aos demais Regionais. Com a palavra, o Adm. 166 
Fabio Macedo informou que no dia 18/05 houve a homologação do Decreto Lei nº 167 
4.735/2016, que regulamentou as terceirizações e implementou a exigência nas licitações 168 
da apresentação das RCAs e dos CATs. 169 

 170 
3.5. Acordo de Cooperação Técnica com MTE – Ministério do trabalho e Emprego 171 

(CRA-ES) 172 
O Cons. Hércules Falcão, primeiramente, solicitou informações sobre o convênio 173 

com a Receita Federal. Em referência, o Presidente Sebastião Mello esclareceu que foi 174 
reativado o convênio com a Receita Federal, devem se cumprir algumas diligências que 175 
estão em andamento, conforme orientações. 176 

Sobre o Ministério do Trabalho e Emprego, o Cons. Hércules Falcão comentou que o 177 
CFA, o CRA-ES, entre outros CRAs têm lutado para a concretização do CBO e o 178 
fornecimento anual ao Sistema CFA/CRAs de informações cadastrais oriundas da base de 179 
dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) dos empregados que as empresas 180 
declaram exercerem atividades típicas da Administração, identificadas pelos códigos da 181 
Classificação Brasileira de Ocupação – CBO. Comentou que o CRA-ES fez um trabalho de 182 
pesquisa e conseguiu identificar 14 códigos de profissionais pertencentes ao campo da 183 
Administração e acredita que se houver um trabalho conjunto com o Ministério do Trabalho 184 
e Emprego, por meio inclusive de um convênio, seria possível identificar esses códigos e ter 185 
essas informações e cada Estado teria esses dados e poderia efetuar a fiscalização mais 186 
presencial. Assim, sugeriu que o Sistema CFA/CRA’s faça convênio com o Ministério do 187 
Trabalho e Emprego, para que anualmente aos Regionais os dados de empregados da 188 
Relação Anual de informações Sociais – RAIS, que exercem atividades típicas da 189 
Administração.  190 

Sobre o assunto, o Adm. Ubirajara Riz comentou sobre os trabalhos realizados no 191 
seu Estado no setor de fiscalização. Em referência, o Adm. Wagner Siqueira manifestou 192 
congratulações ao CRA-MG e ao Adm. Afonso Victor Andrade, em virtude do resgate de um 193 
antigo recurso que havia na Receita Federal, sugeriu um pleito de gratidão àquele Regional, 194 
ao seu Presidente e ao seu Plenário pelo esforço isolado que propiciou uma relevante 195 
conquista para a profissão. Quanto à questão da relação da RAIS, destacou a importância 196 
do CBO e parabenizou o Adm. Hércules Falcão pela iniciativa. Na ocasião, o Adm. Evandro 197 
Linhares informou que o CRA-SC ainda não conseguiu desenvolver essa questão em Santa 198 
Catarina, mas tem se esforçado, entretanto houve uma questão política que atravancou o 199 
tramite do convênio, mas está em andamento e posteriormente repassará aos Regionais. 200 

O Adm. Hércules Falcão comentou que em conjunto com a CFR/CFA o trabalho será 201 
desenvolvido e sugeriu que seja formado um grupo de trabalho em conjunto com a 202 
CFR/CFA para trazer esses dados tão necessários. Com a palavra, o Adm. Afonso Victor 203 
comentou que desde setembro/2015 tem trabalhado para a concretização do CBO, que 204 
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depende de uma portaria do Ministério do Trabalho. Citou que há uma comissão formada no 205 
MTE que trata do CBO, foram necessários seis meses para identificar o Presidente da 206 
Comissão. Relatou que as atividades são descritas e registradas em códigos, o que tem 207 
impacto direto nos editais de concursos públicos. Relatou que são cerca de 127 itens que 208 
precisam ser alterados, mas depende de verba para que seja executado por meio de 209 
convênio com a USP. Acrescentou que o Ministério está com o trabalho bem adiantado, 210 
sendo só uma questão de tempo para firmar o convênio. Sobre o assunto, o Adm. Leonardo 211 
Macedo teceu comentários sobre as ações realizadas no CRA-CE, inclusive sobre a 212 
construção de um Banco de Administradores. Sobre concursos públicos, o CRA-CE tem 213 
feito ações para impugnar editais que geram prejuízos aos Administradores. 214 

Encaminhamento à CAF para análise e andamento da proposta. 215 
 216 

3.6. Fórum Capixaba de Conselhos e Ordem Profissional ES.  (CRA-ES) 217 
O Adm. Hércules Falcão comentou sobre o Fórum instaurado com outros Conselhos 218 

de Fiscalização para discutir assuntos de relevância comuns para as profissões. Com a 219 
palavra, o Presidente Sebastião Mello comentou que em Brasília funciona o “Conselhão”, 220 
com representantes de todos os Conselhos Federais de Fiscalização, citando ser uma boa 221 
iniciativa para os Regionais a composição do “Conselhinho”. Foram apresentados relatos de 222 
ações neste sentido em alguns Regionais. Na ocasião, o Adm. Valter Lemos comentou que 223 
no Rio Grande do Sul houve a adesão dos Conselhos, inclusive de Medicina e a OAB, o que 224 
tornou o “Fórum dos Conselhos” bem mais forte, que tem trazido bons resultados com a 225 
aprovação de leis no Estado, com o Observatório Social, com a fiscalização das profissões, 226 
dentre outros. Comentou sobre a importância das parcerias com outras instituições e do 227 
trabalho conjunto, citando que a sociedade vê positivamente ações como esta. 228 

 229 
3.7. Prêmio de reconhecimento de Boas Práticas (CRA-MS) 230 

A Adm. Gracita Hortência apresentou proposta para a criação de um Prêmio que 231 
certifique as melhores e mais inovadoras práticas gerenciais, que oferecem bom resultados 232 
para a troca de conhecimento entre os Estados. Encaminhamento à CGP para análise da 233 
proposta. 234 

 235 
3.8. Hino do Administrador (CRA-MS) 236 

A Adm. Gracita Hortência propôs a criação do Hino do Administrador, pois considera 237 
ser de grande importância para a visualização do Administrador e da profissão. Informou 238 
que está aberta a sugestões. Na ocasião, comentou, ainda, sobre o Observatório Social com 239 
relação às contas públicas. Com a palavra, o Presidente Sebastião Mello fez o 240 
encaminhamento à CEPE, para a formação de uma comissão para dar andamento à 241 
realização de um concurso nacional. 242 

 243 
3.9. Carteira de Identidade Profissional (CIP) em papel moeda (CRA-RJ) 244 

O Adm. Wagner Siqueira comentou, primeiramente, sobre a realização das 245 
Assembleias de Presidentes, que são parte do regimento formal do Conselho Federal de 246 
Administração e questiona porque o CFA não sustenta essas despesas, citando a realização 247 
em outros Estados e a necessidade de deslocamento, despesas que não são arcadas em 248 
sua totalidade pelo CFA. Comentou que se as Assembleias constam no Regimento do 249 
Conselho Federal, então, deve pertencer como despesa os custos de forma integral, pelo 250 
menos ao que se refere aos representantes dos Regionais, uma vez que a responsabilidade 251 
institucional formal dessa despesa deve ser do Conselho Federal, citando que os Regionais 252 
que sediam as reuniões, por mais que tenham tido a colaboração do CFA, têm despesas do 253 
seu orçamento para realizar a reunião enquanto é do Conselho Federal. Sugeriu mudança 254 
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dos métodos e conceitos, citando a necessidade de se cumprir a regra, uma vez que é uma 255 
imposição de despesa aos Regionais que compete ao Conselho Federal. 256 

O Adm. Wagner Siqueira mencionou a responsabilidade do CFA com a divulgação e 257 
esclarecimento dos assuntos que serão tratados em reuniões, para torna-las mais 258 
participativas e produtivas e permitir aos Regionais que se prepararem para discutir os 259 
assuntos propostos. Comentou sobre a necessidade de maior divulgação nos Regionais das 260 
ações do Conselho Federal. Sobre o assunto, o Presidente Sebastião Mello comentou que a 261 
divulgação é feita para abordar o assunto, estuda-lo, pesquisar, trazer outras informações, 262 
se for o caso.  263 

Sobre a CIP em papel moeda, o Adm. Wagner Siqueira comentou sobre o prazo para 264 
adoção em todo o território nacional; do prazo de envio das cédulas aos CRAs; da adoção 265 
do nome social, conforme Decreto nº 8.727/2016, da Presidência da República, que dispõe 266 
sobre o uso do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero de pessoas 267 
travestis e transexuais no âmbito da Administração Pública Federal, Direta, Autárquica e 268 
Fundacional, de 28/04/2016, citando que o CRA-RJ fez a Resolução nº 278/2016, que 269 
obedece a legislação. É preciso que a CIP tenha a possibilidade de atender um segmento 270 
da sociedade brasileira, que democraticamente conquistou o direito de constar o nome 271 
social e o Sistema CFA/CRAs não pode deixar de descumprir essa determinação. O Adm. 272 
Wagner Siqueira comentou que, de acordo com a legislação vigente, a emissão da CIP é 273 
responsabilidade dos Conselhos Regionais e não do CFA, portanto, se houver alguma 274 
irregularidade na CIP a responsabilidade é do Regional. Assim, chamou a atenção para que 275 
os Regionais democraticamente atendam o que determina a legislação, caso contrário, 276 
estarão sujeitos às ações judiciais cabíveis e o Conselho Federal de Administração precisa 277 
sustentar esse apoio antenado com o Sistema CFA/CRAs. 278 

Com a palavra, o Adm. Evandro Linhares lembrou que na época o CRA-SC tomou a 279 
decisão de adotar o papel moeda, porém sem o devido conhecimento operacional. Por isso 280 
o CRA-SC está reavaliando essa decisão e apresentará, na próxima reunião, justificativas 281 
para reverter essa decisão, uma vez que há tecnologias bem mais avançadas, a exemplo do 282 
modelo utilizado em outros Regionais, como do Espírito Santo, do Distrito Federal e de São 283 
Paulo, que adotaram o modelo de policarbonato com a inclusão da certificação digital. 284 
Sugeriu que o CFA reavalie essa questão para que o Sistema CFA/CRAs adote um modelo 285 
único padronizado.  286 

Sobre o assunto, o Presidente Sebastião Mello esclareceu que o modelo da CIP foi 287 
amplamente discutido em diversas reuniões, foi constituída uma comissão para analisar 288 
profundamente a questão, tendo sido aprovado o modelo atual. Quanto ao nome social, não 289 
foi inserido por desconhecimento na época, jamais houve sentimento de exclusão de 290 
qualquer gênero. Sobre a utilização de papel, o Presidente esclareceu que, depois de tudo 291 
aprovado, foram feitas as aquisições para que todos os Regionais pudessem implantar, 292 
foram adquiridos os kits, que serão repassados aos Regionais, por ser de fato uma 293 
responsabilidade dos Regionais, conforme determinado em Resolução Normativa. 294 
Acrescentou que o CFA ainda emite CIPs para alguns Regionais, em parceria, como uma 295 
maneira de reduzir custos, tendo em vista que alguns Regionais têm dificuldades para emiti-296 
las e acrescentou que uma das reclamações quanto à CIP ser de policarbonato era de que 297 
com o tempo os dados e a fotografia impressos começavam a desaparecer, porém o papel 298 
não oferecia esse risco. Citou que a produção da CIP em policarbonato para os Regionais 299 
menores causaria maior impacto devido ao seu alto custo. 300 

Em referência, o Adm. Valter Lemos comentou que participou das discussões na 301 
época e houve a exposição de vários modelos em papel, em policarbonato, e em 302 
policarbonato com chip. Talvez tenha ocorrido de fato a falta de acuidade e percepção, 303 
citando que participou das discussões desde a origem. Na ocasião, o Adm. Wagner Siqueira 304 
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comentou que o modelo da CIP atual não cumpre a legislação específica e não consta o 305 
Estado que originou o registro do profissional.  306 

Em discussão, foram feitos comentários e esclarecimentos a respeito, além de 307 
expostas algumas práticas realizadas nos Regionais quanto à confecção de CIPs. Em 308 
destaque, o Adm. Roberto Cardoso comentou que o CRA-SP optou pela emissão da 309 
Carteira em policarbonato, comentou que a observação feita pelo Adm. Wagner Siqueira 310 
procede e foi observada a falha do registro do Estado e que a competência da emissão da 311 
CIP é do Regional. Do ponto de vista da identificação profissional válida em todo o território 312 
nacional, como documento, é preciso especificar o órgão expedidor, o que já foi corrigido 313 
nas CIPs emitidas pelo CRA-SP. Relatou que quando se decidiu o modelo da CIP em papel 314 
moeda, a informação da época é que a impressora da carteira a laser custava por volta de 315 
R$ 250.000,00, o que contribuiu pela aprovação em papel moeda. A impressora a laser, 316 
porém, promove a impressão com película de plástico, que gera maior durabilidade da CIP, 317 
sendo que hoje o custo da impressora é de R$ 350.000,00, que imprime também carteiras 318 
em PVC. Acrescentou que a grande estratégia de fidelização está na emissão de carteiras 319 
para estudantes de Administração. Citou que o CRA-SP faz convênio com a Universidade e 320 
esta dá um atestado quanto ao término da turma e o Regional faz a emissão das CIPs. 321 
Sugeriu que os Regionais podem manter a emissão das carteiras para estudantes em PVC, 322 
que tem menor custo. Em referência, o Adm. Valter Lemos solicitou atenção quanto à 323 
correção nas CIPs para não gerar outro modelo e propiciar a despadronização da carteira.  324 

Com a palavra, o Adm. Rodrigo Moura apresentou o modelo desenvolvido, um 325 
protótipo, contemplando as sugestões expostas, com as correções necessárias, que teve a 326 
anuência dos Presidentes dos CRAs presentes. O Presidente Sebastião Mello destacou a 327 
necessidade de alteração na Resolução Normativa para que fique de acordo com o modelo 328 
proposto, contemplando as correções mencionadas e o acréscimo no nome social. 329 
Encaminhamento à CFR. 330 

 331 
3.10. Inserção do assunto “Fiscalização de PJ” no site do CFA (CRA-RJ) 332 

O Adm. Wagner Siqueira solicitou a inserção do item fiscalização de PJ no site do 333 
CFA. Com a palavra, o Superintendente do CFA, Adm. Douglas Evangelista, informou que já 334 
foi devidamente inserido no site. 335 

 336 
3.11. Fiscalização Prospectiva no CRA-RJ (CRA-RJ). Dados atualizados. Experiência 337 

no CRA-AL (CRA-RJ) 338 
O Adm. Wagner Siqueira mencionou o projeto Fiscalização Prospectiva, do CRA-RJ, 339 

na última Assembleia de Presidentes apresentado em Maceió/AL, apresentando novos 340 
dados, inclusive, no que tange à experiência obtida no CRA-AL, que foi a mesma 341 
experiência do CRA-RJ. Citou que foi proposta a consolidação de um consórcio dos CRAs 342 
com recursos do PRODER para implementar o projeto nos 21 Regionais que manifestaram 343 
interesse em aderir. Dentre os dados expostos, o Adm. Wagner Siqueira informou que foram 344 
feitos 483 novos registros. Foram 244 registros de PJ, de janeiro a maio/2016, sendo 198% 345 
a mais de registros de pessoas jurídicas.  346 

Com a palavra, a Adm. Carolina Maia comentou que o sistema foi implantado no CRA-347 
AL e está em andamento. Citou que a receita até abril foi de R$ 17.000,00 e acrescentou 348 
que esse programa é diferente e fez um apelo para que o programa seja implantado em 349 
todo o Sistema CFA/CRAs. Em referência, o Adm. Wagner Siqueira comentou que a 350 
experiência do CRA-AL só comprova a eficiência do sistema e acrescentou que a 351 
fiscalização tem que sair do “varejo”. 352 

Em referência, o Adm. Valter Lemos comentou que a preocupação seria em relação à 353 
capacidade laborativa de implantação do sistema e quanto à assistência técnica, uma vez 354 
que há empresas que não têm capacidade de atender todo o País e isso é fundamental para 355 
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o seu bom funcionamento e é preciso considerar todos os aspectos. Foram apresentadas 356 
outras considerações pelos Presidentes de CRAs.  357 

Ao final, o Presidente Sebastião Mello comentou sobre a necessidade de verificar a 358 
pertinência, a utilidade, dentre outros pontos importantes, e o projeto encontra-se em 359 
análise. 360 

 361 
3.12. Análise extemporânea dos processos E-MEC por parte dos CRAs (CRA-RJ) 362 

O Adm. Wagner Siqueira mencionou que o Cons. Mauro Kreuz esteve recentemente 363 
no MEC e começa a atender as perspectivas do Sistema CFA/CRAs. Citou que depois que 364 
mudou a sistemática em que processos foi passado pelas instâncias avaliadoras e segue 365 
para a avaliação nos Regionais, tem ocorrido um certo desconforto de analisar algo que já 366 
foi analisada para apenas confirmar ou não, citando que se entendeu que houve um 367 
retrocesso. Assim, questionou se há perspectiva de iniciar uma luta política para resgatar o 368 
processo que é de suma importância para a profissão. Em referência, o Presidente 369 
Sebastião Mello informou que o Cons. Mauro Kreuz trará posteriormente as informações 370 
pertinentes. 371 

 372 
3.13.  Portal Transparência do site do Sistema CFA/CRAs (atendimento à Lei de 373 

Acesso às Informações). (CRA-RJ) 374 
O Adm. Wagner Siqueira comentou que foi colocado em reunião que os Regionais não 375 

cumprem a determinação de transparência do TCU. Em esclarecimento, o Presidente 376 
Sebastião Mello informou que as medidas estão sendo tomadas para cumprir inteiramente 377 
as determinações do TCU. 378 

Com a palavra, o Superintendente Douglas Evangelista esclareceu que o CFA está 379 
cumprindo a determinação e as informações já foram lançadas no site do CFA, obedecendo 380 
a determinação do TCU para transparência. Constam dados de comparativo de despesa, 381 
gestão de RH, atas, valores de diárias e passagens, dentre outras informações importantes.  382 

Ao final, o Presidente Sebastião Mello informou que até que seja definitivamente 383 
especificada a metodologia da transparência, o CFA irá prosseguir com a metodologia 384 
apresentada para o Portal da transparência. 385 

  386 
3.14. Programação do X ENCAD – Encontro de Administradores do Rio de Janeiro, 387 

nos dias 5 e 6 de outubro de 2016. Realização da 3ª MCA (CRA-RJ) 388 
O Adm. Wagner Siqueira fez apresentação sobre o referido evento, com exibição de 389 

vídeo. Foram esclarecidos os questionamentos apresentados.  390 
 391 

3.15. Projetos de Leis em tramitação no Congresso (CEAP) 392 
O Cons. Rogério Ramos apresentou os projetos de interesse da profissão que se 393 

encontram em tramitação no Congresso Nacional. 394 
 395 

3.16. Índice CFA da Qualidade da Gestão Municipal (CGP) 396 
A Cons. Ione Salem fez exposição da apresentação sobre índice da qualidade de 397 

gestão, citando que para isso será necessário definir o que será mensurado; identificar os 398 
indicadores; definir fontes de dados e periodicidade; priorizar e ponderar os indicadores. Na 399 
ocasião, o Adm. Rodrigo Moura prestou esclarecimentos a respeito, tendo sido 400 
apresentadas por Presidentes de CRAs considerações e ações realizadas nos Estados, 401 
cujos trabalhos vêm surtindo bons resultados, inclusive, com o crescimento do número de 402 
Administradores nas equipes de governo dos Estados e nas Prefeituras. 403 

 404 
3.17. Ações de Comunicação do CFA. (CDI) 405 
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O Adm. Carlos Alberto Ferreira Júnior noticiou que há 11 sites de Regionais prontos. 406 
Encontra-se em andamento a adequação do Portal Transparência. Informou sobre a 407 
realização de palestras por meio da Plataforma do Conhecimento e solicitou que os 408 
Presidentes de CRAs e Conselheiros Federais criem novas oportunidades para outros 409 
conteúdos. Solicitou a participação dos Presidentes e Conselheiros também na produção de 410 
material para divulgação. 411 

 412 
4. OUTROS ASSUNTOS 413 
4.1. Convenção do Sistema CFA/CRAs/2016  414 
 O Adm. Ibrahim fez breve relato sobre os preparativos para a realização da 415 
Convenção do Sistema CFA/CRAs. Informou que o CRA-BA fechou contrato com o Hotel 416 
Del Ville. Com a palavra, o Cons. Marcos Clay comunicou que a Comissão constituída para 417 
a realização da Convenção se reunirá para finalizar os detalhes do evento. Sobre a 418 
participação, citou que o CFA irá custear quatro funcionários por Regional. Os Presidentes 419 
dos CRAs e os Conselheiros Regionais estão convidados a participar e que a Comissão 420 
conta com a participação de todos.  421 

 422 
4.2. Informes da CFP 423 

O Cons. Mauro Kreuz expôs sobre a divulgação da 6ª edição da Pesquisa Nacional do 424 
Administrador e a 1ª do Tecnólogo. Sobre as MPES, informou que está em andamento a 425 
fase de entrega dos relatórios e dos certificados nos estados que compuseram o projeto 426 
piloto. Foi feita a avaliação qualitativa e quantitativa, com análise do desempenho nos cinco 427 
CRAs, cujos números foram apresentados. Informou que na nova etapa haverá alterações e 428 
que o Edital está sendo modificado para contemplar as melhorias identificadas com os 429 
ajustes decorrentes do workshop de aprendizagem, como carga horária, conteúdo, 430 
metodologia, dentre outras alterações propostas. Foram sorteados cinco novos Regionais 431 
que comporão a segunda fase do projeto – Sergipe, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, DF e 432 
Goiás. 433 

Sobre o Projeto básico, informou que será feita consulta pública junto às entidades 434 
educacionais. Já em relação à Certificação Profissional, o Cons. Mauro Kreuz informou que 435 
foram 774 inscritos, sendo 112 em 2015. Foram emitidos 43 certificados, sendo 42 por 436 
experiência e 01 por prova; será desenvolvido um novo sistema e ampliação do escopo: 437 
recursos humanos, material e logística, financeira, mercadológica e produção. Citou que a 438 
Certificação por experiência tem prazo de 3 anos e a recertificação 4 anos. Noticiou que a 439 
FGV sinalizou seu interesse em ser parceiro no projeto, o que é um avanço, pois continuará 440 
aplicando as provas e, portanto, está em andamento a elaboração do contrato entre as 441 
partes – FGV e CFA. 442 

Em referência aos processos de avaliação do E-MEC, o Cons. Mauro Kreuz 443 
apresentou relatório com os resultados quantitativos das avaliações realizadas pelos 444 
Regionais. Noticiou que foi agendada audiência com a SERES/MEC para reivindicar o 445 
desejo de continuar colaborando com as avaliações e a revogação do artigo para manter o 446 
status atual, além de que os pareceres elaborados pelo Sistema CFA/CRAs sejam 447 
considerados para a melhoria do ensino. Foi encaminhada uma demanda também do CRA-448 
ES, de 68 Administradores oriundos de oito Instituições de Ensino Superior que 449 
desapareceram, o que impossibilitou esses profissionais de terem seu registro. Nessa 450 
questão, serão seguidos os tramites legais para a localização dos mantenedores e 451 
responsáveis pelas IES. Entretanto, a alternativa imediata para solucionar a questão será 452 
uma ação judicial para possibilitar o registro destes egressos. Na oportunidade, citou 453 
também o Convênio de Cooperação para o Observatório de Egressos dos Cursos de 454 
Administração e a SERES/MEC manifestou seu interesse em ser parceira nessa ação. 455 
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Quanto à análise das Diretrizes Curriculares, o Cons. Mauro Kreuz informou que foi 456 
feita a análise comparativa das Resoluções Normativas nº 1 e nº 4, em 14 dimensões, tendo 457 
sido identificado que a diretriz do curso de Administração Pública não atende os requisitos 458 
da Administração por falta de conteúdos, o que impossibilita o registro desses profissionais. 459 
Assim, será solicitada a revogação da Resolução do CNE. Foi proposto também a 460 
atualização das Diretrizes Curriculares do curso. 461 

Sobre o Prêmio Belmiro Siqueira, cujo tema central é “Gestão Ambiental”, informou 462 
que a entrega do Prêmio será feita na Assembleia de Presidentes, em novembro/2016. Em 463 
referência às entidades mantenedoras, informou que a CFP tem trabalhado no sentido de 464 
buscar maior aproximação com as entidades mantenedores de IES – ABMES, ABRUC, 465 
ABRAFI, dentre outras, e noticiou que será feito um Convênio de Cooperação e de 466 
Intercâmbio Institucional com a IBMES.  467 
 Com a palavra, o Adm. Hélio Tito fez considerações sobre o registro de profissionais 468 
formados em Administração Pública registrados como Administradores e solicitou que sejam 469 
revistos os registros dos profissionais mais antigos. 470 
 Na oportunidade, o Adm. Jorge Campos fez comentários sobre a realização do Fórum 471 
Amazônico e o Adm. Valter Lemos informou sobre a realização do FIA/2017 em 472 
Gramado/RS. Informou que estarão sendo tomadas as providências para reserva de local e 473 
data.  474 
 475 
5. AGENDA PARA A PRÓXIMA REUNIÃO 476 
 3ª Assembleia de Presidentes, nos dias 15 e 16 de setembro de 2016, em 477 

Cuiaba/MT 478 
 479 
6. ENCERRAMENTO 480 

Os Presidentes dos CRAs manifestaram seus agradecimentos ao Presidente do 481 
CFA, pela condução da reunião, à Adm. Kate Cunha Maciel e a toda equipe do CRA-RN 482 
pela acolhida, além de suas considerações finais. Ao final, o Presidente Sebastião Mello 483 
agradeceu a presença de todos, em especial, à Adm. Kate Maciel, Presidente do CRA-RN, e 484 
a toda equipe do Regional pelo trabalho realizado, dando por encerrada a reunião. 485 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Adm. Kate Cunha Maciel Adm. Sebastião Luiz de Mello 
Presidente do CRA-RN Presidente do CFA 
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