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ATA DA 24ª REUNIÃO PLENÁRIA  1 
 2 
Data:  28 de outubro de 2016 3 
Horário:  10h30 às 13h 4 

 Local:  Sede do CFA – Brasília/DF 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. Tânia Maria da Cunha Dias – BA 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 
8. 8. Adm. Dionizio Rodrigues Neves – GO 17 
7. 9.  Adm. Alaércio Soares Martins – MT 18 
8. 10. Adm. Sebastião Luiz de Mello – MS 19 
9. 11. Adm. Sônia Ferreira Ferraz – MG 20 
10. 12. Adm. Aldemira Assis Drago – PA 21 
11. 13. Adm. Marcos Kalebbe Saraiva M. Costa – PB 22 
12. 14. Adm. Sérgio Pereira Lobo – PR 23 
13. 15. Adm. Joel Cavalcanti Costa – PE 24 
14. 16. Adm. Carlos Henrique Mendes da Rocha – PI 25 
15. 17. Adm. Ione Macedo de Medeiros Salem – RN 26 
16. 18. Adm. Simone Marçal Quintino – RO 27 
17. 19. Adm. Antônio José Leite de Albuquerque – RR 28 
18. 20. Adm. José Sebastião Nunes – SC 29 
19. 21. Adm. Mauro Kreuz – SP 30 
20. 22. Adm. Diego Cabral Ferreira da Costa – SE 31 
21. 23. Adm. Rogério Ramos de Souza – TO 32 
22.  33 

B – Ausências Justificadas 34 
1. Adm. José Carlos de Sá Colares – AM 35 
2. Adm. José Samuel de Miranda Melo Júnior – MA 36 
3. Adm. Ruy Pedro Baratz Ribeiro – RS 37 
 38 
 39 

ASSUNTOS EM DISCUSSÃO 40 
  41 
1. COMUNICAÇÕES / DELIBERAÇÕES 42 
1.1. Apreciação do pedido de apoio institucional e financeiro dos CRAS (CRIE)                 43 
 CRA-SC apoio “Conexão Suécia”, que ocorrerá no dia 24/11/2016, no Centro de 44 

Eventos FIESC (Auditório Milton Fett) na cidade de Florianópolis/SC. 45 
 Aprovada, por unanimidade, a concessão de R$ 15.000,00. 46 

 47 
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Na ocasião, o Cons. José Sebastião Nunes comentou que foram liberados recursos 48 
pelo CFA a diversos eventos por todas as regiões do País, às vésperas das eleições, citando 49 
que isso pode interferir nos resultados das eleições e acredita que muitos tenham fins 50 
eleitoreiros, o que não inclui o evento citado. Descreveu que não tomou conhecimento da 51 
realização de evento de seu Estado, que contou com a participação do Cons. Mauro Kreuz, 52 
e destacou que nas situações em que Conselheiros Federais participem de eventos em 53 
outros Estados que entrem em contato com o Conselheiro Federal do Estado, além de ser 54 
uma questão de elegância, possibilita o Conselheiro anfitrião dar a atenção merecida ao 55 
colega. Em referência, o Cons. Mauro Kreuz pediu desculpas pela mencionada deselegância 56 
de sua parte e esclareceu que não fez contato com o colega, mas foi no sentido de preservá-57 
lo, porque era um evento do Sistema CFA/CRAs e, como o Cons. José Sebastião Nunes era 58 
candidato, o convite ao evento poderia demandar outras consequências contra sua pessoa. 59 

 60 
1.2. Informes da CDI          61 
 Atuação da área de comunicação na divulgação do Projeto de Lei 439/2015 62 

O Cons. Carlos Alberto Ferreira Júnior noticiou que a CDI lançou a campanha em 63 
defesa do PLS 439/2015, para que os Administradores defendam a aprovação do referido 64 
projeto. Relatou que após ter sido disponibilizada à sociedade uma votação sobre o referido 65 
PLS no site do Senado, foi convocada uma reunião extraordinária da Diretoria Executiva, 66 
que contou com a participação de Presidentes de CRAs: Adm. Afonso Victor Vianna de 67 
Andrade (CRA-MG); Adm. Hércules da Silva Falcão (CRA-ES); Adm. Valter Luiz de Lemos 68 
(CRA-RS); Adm. Leonardo José Macedo (CRA-CE); além do Cons. Rogério Ramos de 69 
Souza, Coordenador da CEAP/CFA, e do Sr. Lucas de Sá, representante da empresa 70 
Parlamento Consultoria e Assessoria Ltda. Como resultado, foi implementada a campanha, 71 
com ampla divulgação nas mídias sociais, envio de e-mails e relatou que o trabalho tem sido 72 
ostensivo, inclusive nos Regionais. Em referência, o Cons. Marcos Kalebbe Costa comentou 73 
sobre a adesão de outras instituições, como associações e IES, sugerindo a inserção de 74 
sindicatos.  75 

Sobre o tema, o Presidente Sebastião Mello comentou que ainda há muito a ser feito 76 
e citou a necessidade de maior proximidade com os profissionais de Administração e com os 77 
estudantes e a academia, destacando que os Regionais precisam estar mais presentes. 78 
Acrescentou que é preciso fortalecer a legislação que interfere na atuação do Administrador. 79 
Informou que o CFA tem trabalhado para a aprovação de projetos de interesse da profissão 80 
e acredita que a aprovação do PLS 439 será um grande avanço para os profissionais de 81 
Administração.  82 

Com a palavra, o Cons. Rogério Ramos comentou que foi interessante o que ocorreu 83 
em relação à resposta contrária ao PLS 439 por outros profissionais, citando que foram 84 
produzidos materiais de divulgação de boa qualidade contra o PLS por instituições que 85 
invadem os campos da Administração. Destacou que a luta continua e essa votação não é 86 
imperativa para a aprovação ou não do projeto, apenas indica que o PLS interessa à 87 
sociedade. Citou que o Dep. Carlos Henrique Gaguim esteve no Plenário do CFA e propôs 88 
que cada Conselheiro Federal apresente o Parlamentar que representará cada Estado na 89 
Frente Parlamentar pela Administração, assim ele poderá orientar esses representantes para 90 
que fiquem incumbidos de articular com a bancada de cada estado. Na sequência, foi 91 
sugerido que seja feito um café da manhã com os Parlamentares, citando que sem trabalho, 92 
sem articulação e sem representação não há resultados. Na ocasião, a Cons. Ione Salem 93 
comentou que conversou com o Dep. Roney sobre o lançamento do Índice na Câmara dos 94 
Deputados e esse café da manhã seria uma boa oportunidade. 95 
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Com a palavra, o Cons. Carlos Alberto Ferreira comentou que nas mobilizações 96 
anteriores a seu ver faltou objetividade. Comentou que já participou de diversas mobilizações 97 
que não surtiram resultados e citou que é preciso mudar a estratégia com maior 98 
direcionamento e assertividade. Sobre o assunto, o Cons. Antônio José de Albuquerque 99 
comentou que o Adm. Afonso Victor tem um legado importante no meio político por ter sido 100 
Presidente do PMDB e talvez não avançou em respeito ao trabalho que a Assessoria 101 
Parlamentar vem desenvolvendo.  102 
 103 
1.3. Relato e Julgamento de processos em grau de recursos (CFR) 104 

 Relato e julgamento de processos em grau de recurso – Recursos Providos 105 
Os pareceres apresentados foram discutidos e aprovados, por unanimidade, pelo 106 

Plenário e constam relacionados no Anexo n° 1. 107 
 108 
1.4. Eleições 2016 (CPE) 109 

O Cons. Rogério Ramos informou que as eleições foram coordenadas pelas 110 
Comissões Permanentes Eleitorais dos Regionais e do CFA, de acordo com o Regulamento 111 
das Eleições do Sistema CFA/CRAs, aprovado pela Resolução Normativa CFA 471/2015. 112 
Sobre a participação do eleitorado, relatou que este ano houve uma queda na participação 113 
em relação ao ano de 2014, citando que quando a votação é para apenas um terço 114 
geralmente a participação é menor, mas cabe uma análise desse resultado. Citou que este 115 
ano o desafio foi tornar o processo eleitoral totalmente eletrônico, sem a dependência dos 116 
Correios, citando que a economia também foi maior com o processo.  117 

Sobre os aspectos positivos, o Cons. Rogério Ramos citou que houve maior 118 
confiabilidade, com servidores do sistema, com protocolo criptografado; com teste de 119 
duplicidade de voto (verificação de um mesmo eleitor votar duas vezes), inviolabilidade, troca 120 
de senha, dentre outros pontos. Citou que ao todo foram 79 chapas inscritas. Na 121 
oportunidade, a Cons. Marly Uliana teceu comentários sobre todo o processo realizado e 122 
propôs que os Conselheiros Federais também apresentem suas sugestões de melhorias 123 
quanto ao processo realizado, para que sejam analisadas para o próximo pleito eleitoral. Na 124 
ocasião, foi citada a necessidade de haver um cadastro único, tendo sido proposto pelo 125 
Cons. Dionizio Neves a realização de uma campanha para que os Administradores 126 
registrados façam a atualização do seu cadastro nos Regionais, se necessário até com 127 
premiação, mas a seu ver é preciso desenvolver uma campanha promocional.  128 

O Cons. Diego Cabral comentou que é preciso construir caminhos e relatou que 129 
participou do processo e o País como um todo vive um momento distinto, nas eleições para 130 
Prefeitos se observou menor motivação também, com maior índice de votos brancos e nulos. 131 
É preciso maior conscientização e isso demanda tempo. Sobre o assunto, o Cons. Armando 132 
Lôbo comentou que o importante é ter a amplitude da participação dos Administradores, 133 
citou possíveis dificuldades com as senhas que precisam ser avaliadas. Solicitou repasse 134 
dos dados.  135 

A Cons. Sônia Ferraz comentou que no CRA-MG a cada ano tem diminuído o número 136 
de votantes no Estado. Em referência, o Cons. Sérgio Lobo explanou que o problema 137 
seguramente não é de divulgação, poderia ser dificuldades com o cadastro ou outra não 138 
identificada. Sobre a questão, o Cons. Mauro Kreuz ressaltou que há um problema sério de 139 
cadastro que atinge todo o Sistema CFA/CRAs, destacando que é preciso criar o sentimento 140 
de pertencimento nos profissionais de Administração. 141 

Ao final, o Cons. Rogério Ramos informou que será feito em parceria com os 142 
Regionais o trabalho de atualização cadastral. Manifestou seus agradecimentos à Adm. 143 
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Juliana Reis, à toda equipe da CDI, ao Presidente Sebastião Mello, ao Adv. Marcelo 144 
Dionisio, aos membros da Comissão Eleitoral e a todos que participaram do processo. 145 

 146 
2. OUTROS ASSUNTOS  147 

CBA – Código Brasileiro de Administração (CFR) – O Cons. José Samuel 148 
informou que a codificação das áreas dará suporte para as necessidades no futuro. Citou 149 
que o material deverá ter a chancela da ABNT e, para isso, a CFR encontra-se em tratativas. 150 
Destacou que o CBA servirá como fundamentação, inclusive, para autuação, pois constará a 151 
denominação de todas as ocupações das áreas de Administração. Os conteúdos da 152 
Administração poderão ser elaborados e ministrados nas universidades com base no CBA. 153 
Foi solicitado que ao final de cada catálogo haja uma tabela com a codificação de cada 154 
ocupação. Noticiou que os quatro catálogos estão prontos das quatro áreas: Marketing 155 
Mercadológico; Administração Financeira e Orçamentária; Organização, Sistemas e Métodos 156 
e Administração de Produção. Sendo assim, o Cons. José Samuel apresentou as minutas 157 
das Resoluções Normativas que dispõem sobre cada uma das quatro áreas, as quais foram 158 
analisadas pelo Plenário e aprovadas por unanimidade. 159 

  Resolução TCU (CFR) – A Adm. Benedita Pimentel, Coordenadora da CFR, 160 
apresentou a minuta da Resolução Normativa a respeito do acervo técnico, citando que o 161 
TCU entende que o acervo do profissional não garante a experiência da empresa e por isso 162 
a proposta é a retirada do parágrafo existente em referência constante na Resolução 163 
Normativa anterior que trata desta situação, sob pena de pagamento de multa ao TCU. Além 164 
disso, citou que a referida Resolução Normativa também dispõe sobre o registro secundário 165 
da empresa e, conforme determinação do TCU, foi substituído no artigo 5º, para que o RCA 166 
seja requerido pelo interessado na localidade onde está sendo prestado o serviço ou onde o 167 
tomador do serviço estiver estabelecido, o que deverá sanar questionamentos a respeito 168 
enviados aos Regionais ou ao CFA. Sobre o assunto, o Cons. Alaércio Martins noticiou que 169 
já foi derrubada essa decisão do TCU e informou que há um Acordão a respeito, 170 
acrescentando que venceu ação judicial recentemente sobre esse tema. Porém, o 171 
Presidente Sebastião Mello notificou que tal informação não é de conhecimento do CFA e se 172 
houver alterações nas exigências do TCU o assunto poderá retornar para discussão no 173 
Plenário. Em seguida, foi analisada a minuta da Resolução Normativa, que foi posta em 174 
votação e o Plenário aprovou, por unanimidade, a alteração proposta conforme apresentada. 175 

Na oportunidade, a Cons. Tânia Dias expôs que necessita levar uma resposta ao seu 176 
Estado sobre o andamento do processo do Conselho de Ética a respeito do que foi 177 
divulgado no G1 e sobre o ofício elaborado pela Presidência do CFA que trata da abertura 178 
do processo ético contra um dos Conselheiros Federais. Em resposta, o Presidente 179 
Sebastião Mello informou que foi aberto o processo ético, que se encontra dentro do prazo 180 
exigido, o referido Conselheiro já foi oficiado e, feita a defesa, o processo se encontra em 181 
análise e em breve será julgado pelo Tribunal Superior de Ética dos Profissionais de 182 
Administração.    183 

O Cons. Sebastião Nunes solicitou a degravação da reunião plenária, principalmente 184 
sobre as solicitações de valores de eventos destinados à Santa Catarina e sua fala, 185 
acrescentando que se responsabiliza, inclusive, pelos custos da degravação. Na 186 
oportunidade, o Presidente Sebastião Mello esclareceu que não consta da gravação esse 187 
pedido, apenas fez sua colocação na abordagem do assunto, mas não apresentou e o Cons. 188 
José Sebastião Nunes apresentou, então, sua solicitação. Na oportunidade, o Presidente 189 
Sebastião Mello solicitou a gravação da questão mencionada a respeito da intervenção no 190 
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CRA-SC e informou que o Cons. José Sebastião Nunes será interpelado sobre as 191 
afirmações que fez perante o Plenário que não condizem com a verdade e reafirmou que 192 
deseja a gravação sobre essa questão. Portanto, notificou que será feita uma interpelação 193 
ao referido Conselheiro para comprovar a sua colocação. Em referência, o Cons. Marcos 194 
Clay afirmou que as informações serão fornecidas. 195 

O Cons. Mauro Kreuz manifestou seus agradecimentos a todas as palavras de 196 
congratulações e apoio que recebeu na ocasião de sua honrosa posse na Academia 197 
Brasileira de Ciência da Administração, o que o tocou profundamente, foi um momento de 198 
extrema importância em sua vida acadêmica e profissional. Agradeceu o Presidente Wagner 199 
Siqueira que lá esteve para prestigiá-lo, juntamente com outros acadêmicos. Afirmou que a 200 
academia está à disposição para caminhar e trabalhar em conjunto com os demais 201 
confrades que a compõe. 202 

Sobre o Conselho Consultivo, o Cons. Antônio José Albuquerque ressaltou que, pela 203 
necessidade de alteração no Regimento, o projeto será enviado aos Conselheiros Federais 204 
para uma análise mais detida e, a partir das sugestões, o documento será refeito e 205 
submetido novamente ao Plenário e só então será feita a inserção no Regimento e a 206 
apreciação da Resolução Normativa para determinar o funcionamento do Conselho 207 
Consultivo. 208 

 209 
3. AGENDA PARA A PRÓXIMA REUNIÃO 210 
 Reunião Plenária nos dias 8 e 9 de dezembro de 2016, em Brasília/DF. 211 
 212 

4. ENCERRAMENTO 213 
Ao final, concluída a manifestação de todos os Conselheiros Federais presentes, o 214 

Presidente Sebastião Mello agradeceu a todos pela presença, destacando a importância do 215 
Plenário nas decisões que determinam os rumos da profissão e notificou que o Portal da 216 
Transparência do CFA está disponível no site, dando por encerrada a reunião. 217 
   

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Adm. Armando Lôbo Pereira Gomes Adm. Sebastião Luiz de Mello 
Diretor Administrativo e Financeiro Presidente do CFA 
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