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ATA DA 8ª REUNIÃO PLENÁRIA  1 

 2 

Data:  2 de abril de 2016 3 

Horário:  das 8h30 às 10h15 4 

 Local:  Sede do CFA – Brasília/DF. 5 

 6 

PARTICIPANTES: 7 

 8 

A – Conselheiros Federais presentes 9 

 1. Adm. Armando Lôbo Pereira Gomes – AL 10 

 2. Adm. José Celeste Pinheiro – AP 11 

 3. Adm. José Carlos de Sá Colares – AM 12 

 4. Adm. Marcio de M. Leite Oiticica – BA – Cons. Federal Suplente 13 

 5. Adm. José Demontieux Cruz – CE 14 

 6. Adm. Carlos Alberto Ferreira Júnior – DF 15 

7. Adm. Marly de Lurdes Uliana – ES 16 

8. Adm. Dionizio Rodrigues Neves – GO 17 

 9.  Adm. Alaércio Soares Martins – MT 18 

 10. Adm. Sebastião Luiz de Mello – MS 19 

 11. Adm. Sônia Ferreira Ferraz – MG 20 

 12. Adm. Marcos Kalebbe Saraiva M. Costa – PB 21 

 13. Adm. Sérgio Pereira Lobo – PR 22 

 14. Adm. Joel Cavalcanti Costa – PE 23 

 15. Adm. Carlos Henrique Mendes da Rocha – PI 24 

16. Adm. Jorge Humberto Moreira Sampaio – RJ 25 

 17. Adm. Ruy Pedro Baratz Ribeiro – RS 26 

 18. Adm. Paulo César de Pereira Durand – RO 27 

 19. Adm. Antônio José Leite de Albuquerque – RR 28 

 20.  Adm. José Sebastião Nunes – SC 29 

21. Adm. Mauro Kreuz – SP 30 

 22. Adm. Diego Cabral Ferreira da Costa – SE 31 

 32 

B – Ausência Justificada 33 

1. Adm. Marcos Clay Lúcio da Silva – AC 34 

2. Adm. Tânia Maria da Cunha Dias – BA 35 

3. Adm. José Samuel de Miranda Melo Júnior – MA 36 

4. Adm. Aldemira Assis Drago – PA 37 

5. Adm. Ione Macedo de Medeiros Salem – RN 38 

6. Adm. Rogério Ramos de Souza – TO 39 

 40 

 41 

ASSUNTOS EM DISCUSSÃO 42 

  43 

1. COMUNICAÇÕES / DELIBERAÇÕES 44 

1.1. Relato e julgamento de processos em grau de recurso - Recursos Providos 45 

Os pareceres aprovados constam relacionados no Anexo n° 1. 46 

 47 

1.2. Demonstrativos Financeiros 48 

O Cons. Armando Lôbo prestou as informações pertinentes aos demonstrativos financeiros 49 

do CFA referente ao mês vigente. 50 

 51 
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1.3. Informes da CDI 52 

� Veículos de comunicação do CFA 53 

O Cons. Carlos Alberto Ferreira Júnior apresentou andamento dos trabalhos. Feita a 54 

distribuição do Boletim do CFA impresso. Sobre o Relatório de Gestão, informou que serão 55 

entregues 5 exemplares para cada Conselheiro Federal e posteriormente mais exemplares serão 56 

enviados aos Regionais. Na oportunidade, os Cons. Carlos Henrique, José Sebastião Nunes e 57 

Dionizio Neves elogiaram o trabalho desenvolvido pela Câmara. 58 

 59 

� Auxílio aos CRAs na área de comunicação 60 

O Cons. Carlos Alberto comunicou que será solicitada a contribuição dos CRAs para a 61 

criação de design e material para a publicação. Fez a demonstração do Portal e das fotos que 62 

identificam cada Conselheiro Federal, notificando sobre a possibilidade de atualização das fotos 63 

daqueles que desejarem. Informou que será inaugurado em breve o novo estúdio da CDI para 64 

gravação de entrevistas. 65 

 66 

1.4. Informes da CFP 67 

� Certificação Profissional de Administração 68 

O Cons. Mauro Kreuz informou que serão feitas alterações visando a melhoria do projeto. 69 

Em todo ano de 2015 houve uma série de obstáculos que impediram a continuidade do contrato 70 

com a ICSS, que manifestou o interesse em não continuar no projeto por uma série de óbices e 71 

limitações. Comentou que em programas dessa natureza não se deve trocar o parceiro 72 

certificador, uma vez que denota contra a credibilidade da Certificação. Foi analisada, então, a 73 

possibilidade de dar continuidade à parceria tendo em vista a sua expertise no processo, assim o 74 

Presidente Sebastião Mello se empenhou, em conjunto com a ASJ/CFA, para manter o ICSS na 75 

Certificação pelo tempo máximo permitido de 5 anos, o que juridicamente é possível. O Cons. 76 

Mauro Kreuz afirmou que a CFP está trabalhando para dar continuidade ao projeto de forma 77 

sólida, segura e consistente, visando a valorização do Administrador. A CFP está aguardando a 78 

resposta do ICSS no sentido de revisar sua decisão de dezembro e continuar com a parceria. 79 

Com a palavra, o Cons. Carlos Henrique comentou que, como já contribuiu para o projeto, a 80 

grande preocupação era de que houvesse o seu esfriamento. Comentou que de fato não é 81 

recomendável a retirada do ICSS do projeto, tendo em vista o profundo conhecimento do projeto. 82 

Citou que está à disposição e acredita que a Certificação Profissional é de grande importância 83 

para o Administrador e para o Sistema CFA/CRAs. Em referência, o Cons. Carlos Alberto Ferreira 84 

Júnior questionou sobre a prática de anos anteriores de a Pesquisa ser individualizada para cada 85 

Estado para ser distribuída. Em resposta, o Cons. Mauro afirmou ser totalmente possível. 86 

Ao final, o Presidente Sebastião Mello parabenizou a CFP pelos projetos estruturantes em 87 

andamento e pelo trabalho que vem sendo desenvolvido. Acrescentou que o importante é deixar 88 

um legado de projetos estruturantes que valorizam o profissional. O papel é estimular os 89 

Regionais. Sugeriu que seja criada uma rede de acompanhamento nos Regionais. 90 

 91 

� Prêmio “Belmiro Siqueira” de Administração 92 

O Cons. Mauro Kreuz informou que o Edital já foi publicado, as artes estão prontas e 93 

inseridas no site e estão sendo encaminhadas às IES para que divulguem. Informou que nesta 94 

edição, foram propostas alterações, para que a coleta de inscrições seja feita também nas 95 

Seccionais, para que o Diretor da CFP seja membro nato do Comitê julgador e para que os 96 

Tecnólogos participem do Prêmio. Comentou que o Cons. José Samuel questionou sobre a 97 

pertinência da inclusão dos Tecnólogos e a partir dos questionamentos, foi feita uma nova 98 

redação da RN, mas não houve o entendimento adequado para finalizar o texto. Assim, a edição 99 

de 2016 continua sem a inclusão do Tecnólogo. No entanto, a CFP entende que o Prêmio deve se 100 

estender aos Tecnólogos também. Posteriormente, a Resolução Normativa será apresentada ao 101 

Plenário para deliberação. 102 

  Noticiou que o tema de fundo este ano é Gestão Ambiental, com dois temas: A Gestão 103 

Ambiental como Área de Atuação do Administrador e as Implicações Éticas da Gestão Ambiental 104 

nas Organizações face aos recentes e trágicos fatos ocorridos no Brasil.  105 
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� Federação Nacional dos Tecnólogos 106 

O Cons. Mauro Kreuz relatou sobre reunião ocorrida no MEC junto à Secretaria de 107 

Educação Tecnológica e informou que está sendo traçado um caminho junto com a Secretaria e a 108 

Federação Nacional dos Tecnólogos e com a CONAIS para mudar o instrumento de avaliação  109 

atualmente utilizada na avaliação dos cursos superiores de Tecnologia. A avaliação é feita a 110 

exemplo dos cursos de Bacharelados, exigindo Mestres e Doutores. Neste sentido, também 111 

haverá o encontro nos dias 28 e 29 de abril, em Sergipe, onde representantes do CFA e da CFP 112 

estarão presentes e será exposta a visão e o trabalho feito em torno desses profissionais, além da 113 

apresentação dos resultados da primeira Pesquisa Nacional sobre o profissional Tecnólogos em 114 

áreas de Administração. 115 

Comentou, ainda, que participou juntamente com o Presidente Sebastião Mello de reunião 116 

com a ABRUC, dentro da agenda nacional com os mantenedores, e com a ABRAFI, para tratar de 117 

assuntos sobre o ensino da Administração, em 8 itens que visam a cooperação institucional e com 118 

o objetivo de firmar aproximação com os mantenedores. Informou que o CFA irá trabalhar com 119 

outras instituições ligadas aos mantenedores para estreitar esse relacionamento. 120 

 121 

� Programa de Capacitação e de Formação de Multiplicadores de Conhecimento em 122 

MPEs  - ACT nº 7/2014 123 

O Cons. Mauro Kreuz informou que o Edital já foi divulgado junto aos Regionais. O projeto 124 

piloto foi realizado em cinco Regionais: Rio de Janeiro, Alagoas, Piauí, Pará e Maranhão. Foi 125 

realizado um workshopping de aprendizagem do projeto piloto na Sede do CFA, quando foi 126 

utilizada uma ferramenta que possibilitou que fosse feito um observatório muito consistente com a 127 

realização do programa nos Regionais, quando foram identificados pontos de melhoria.  128 

Informou, ainda, que dará início à segunda fase do projeto com cinco Regionais, exceto os 129 

CRAs que já participaram do projeto piloto, que poderão se inscrever até dia 13/05. O sorteio 130 

ocorrerá na próxima reunião plenária, em Florianópolis/SC e no dia 23/05 será feita a publicação 131 

desses Regionais e, a partir de então, fará a publicação do edital para que os Regionais façam as 132 

inscrições dos Administradores que participarão do Programa de Capacitação. Afirmou que o 133 

programa é um diferencial para o Sistema CFA/CRAs, uma vez que abre o mercado para o 134 

Administrador. 135 

Ao final, sobre a SERES, o Cons. Mauro Kreuz mencionou que foram feitas 1.223 136 

avaliações, de 2011 a 2016. Até agora são 99,8% de pareceres favoráveis. Citou também que o 137 

sumário da 6ª Edição da Pesquisa Nacional Perfil, Formação, Atuação e Oportunidades de 138 

Trabalho do Administrador (1ª Pesquisa Nacional Perfil, Formação, Atuação e Oportunidades de 139 

Trabalho do Tecnólogo em Áreas da Administração) já deveria estar impresso, entretanto, foi 140 

identificada uma série de inconsistências no material enviado e, com base nisso, foi devolvido à 141 

FIA para que sejam feitos os ajustes necessários. Em breve, o material estará disponível para 142 

todo o Sistema CFA/CRAs. 143 

 144 

1.5. Informes da CRIE 145 

� Convenção do Sistema CFA/CRAs 2016 146 

O Cons. Rui Baratz informou que houve reunião da Comissão Especial designada para a 147 

realização da Convenção do Sistema CFA/CRAs. Noticiou que foi feita a cotação de hotéis, com o 148 

auxilio do CRA-BA e os preparativos estão bastante adiantados. Em referência, o Presidente 149 

Sebastião Mello informou que a programação está pronta e relatou que esteve em Salvador e 150 

visitou hotéis da região, cujo escolhido possui boa estrutura. Comentou que esta Convenção será 151 

diferente das anteriores, os temas serão de interesse geral e todos participarão de toda 152 

programação.  153 

  154 

� Resultado da 1ª reunião da Comissão de criação da União Ibero-Americana de 155 

Administração – UNIDA 156 

O Cons. Rui Baratz informou que foi realizada a 1ª reunião para tratar da criação da UNIDA. 157 

Relatou que dia 10/03 houve reunião da Comissão composta para esta finalidade, que deu 158 

encaminhamento de alguns temas discutidos, entre eles a realização de uma reunião em Buenos 159 

Aires, a convite de representantes da Argentina, para um primeiro contato. Dois membros foram 160 
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designados e representarão o CFA para as primeiras tratativas, para que se dê, posteriormente, o 161 

encaminhamento da oficialização da UNIDA. 162 

 163 

1.6. Informes da CEPE 164 

Prestados os informes sobre o andamento dos trabalhos. Com a palavra, o Cons. José 165 

Sebastião Nunes comentou que a CEPE vem trabalhando sobre a questão da hora técnica do 166 

Administrador, acrescentou que conta com a colaboração da CFP para elaborar a Resolução 167 

Normativa já usando a Pesquisa Nacional como ferramenta de trabalho e assessoramento. 168 

Informou que será encaminhada aos Conselheiros a minuta da Resolução Normativa para que 169 

possam enviar suas contribuições e ser apreciada na próxima reunião plenária. A Resolução 170 

deverá ser aplicada a todos os Administradores. 171 

Na ocasião, o Cons. Antônio de Albuquerque comentou sobre o Debate Qualificado. 172 

Informou que foi encaminhado à CEPE pelo Cons. Paulo Duran o material específico sobre 173 

Gestão Pública, que deverá ser encaminhado à CGP. Comentou que está formatando o projeto 174 

que deverá migrar para a CGP. 175 

 176 

 177 

2. OUTROS ASSUNTOS 178 

O Cons. Ruy Baratz expôs que havia uma questão que há tempos preocupava o CRA-RS 179 

referente a uma liminar concedida ao Sindicato dos Administradores do Estado do Rio Grande do 180 

Sul, que sistematicamente, no início de cada ano, vinha entrando com ações na Justiça para que 181 

a anuidade fosse cobrada de acordo com a Lei 6694/1982, o que foi cumprido pelo Regional. O 182 

CRA-RS entrou com ação no STJ, a qual foi julgada e o Juiz determinou que não cabia mais o 183 

ajuste uma vez que a lei está revogada. O acórdão foi entregue ao Assessor Jurídico do CFA. 184 

O Cons. Mauro Kreuz comentou que, em nome do CRA-SP, considerando as manifestações 185 

feitas em Plenário, em especial, indicando certo mal estar pelo fato do CRA-SP ter sido 186 

contemplado com recursos do PRODER.  Relatou que terá que levar a questão ao Plenário do 187 

CRA-SP pela contundência do que foi dito. Lamentou que no Sistema CFA/CRAs ainda exista 188 

esse tipo de pensamento, até porque o CRA-SP nunca deixou de colaborar com nenhum 189 

Regional, nunca negou nada a ninguém. Comentou que, inclusive, irá convidar o CRA-AP, o 190 

Presidente, o Conselheiro Federal, custear até a vinda deles, para que participem de um 191 

benchmarking de melhores práticas para que possam também levar ao seu CRA. Acrescentou 192 

que o CRA-SP em nenhum momento fez alguma referência ou diferença a qualquer Conselho 193 

Regional. Comentou que o CRA-SP contribuiu com 20,9% de toda a receita do Sistema, são mais 194 

de R$ 2.000.000,00. Comentou que em vista de tudo isso não poderia deixar de comentar.  195 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adm. Armando Lôbo Pereira Gomes Adm. Sebastião Luiz de Mello 

Diretor Administrativo e Financeiro Presidente do CFA 

CRA-AL nº 1-0012 CRA-MS nº 0013 

 
 
 
 


