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ATA DA 9ª REUNIÃO PLENÁRIA  1 

 2 

Data:  2 de abril de 2016 3 

Horário:  das 10h30 às 12h 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. Dionizio Rodrigues Neves – GO 16 

 8.  Adm. Sebastião Luiz de Mello – MS 17 

 9. Adm. Marcos Kalebbe Saraiva M. Costa – PB 18 

 10. Adm. Sérgio Pereira Lobo – PR 19 

 11. Adm. Joel Cavalcanti Costa – PE 20 

 12. Adm. Carlos Henrique Mendes da Rocha – PI 21 

13. Adm. Jorge Humberto Moreira Sampaio – RJ 22 

 14. Adm. Ruy Pedro Baratz Ribeiro – RS 23 

 15. Adm. Paulo César de Pereira Durand – RO 24 

 16. Adm. Antônio José Leite de Albuquerque – RR 25 

 17.  Adm. José Sebastião Nunes – SC 26 

18. Adm. Mauro Kreuz – SP 27 

 28 

B – Ausência Justificada 29 

1. Adm. Marcos Clay Lúcio da Silva – AC 30 

2. Adm. Tânia Maria da Cunha Dias – BA 31 

3. Adm. Marly de Lurdes Uliana – ES 32 

4. Adm. José Samuel de Miranda Melo Júnior – MA 33 

5. Adm. Alaércio Soares Martins – MT 34 

6. Adm. Sônia Ferreira Ferraz – MG 35 

7. Adm. Aldemira Assis Drago – PA 36 

8. Adm. Ione Macedo de Medeiros Salem – RN 37 

9. Adm. Diego Cabral Ferreira da Costa – SE 38 

10. Adm. Rogério Ramos de Souza – TO 39 

 40 

 41 

ASSUNTOS EM DISCUSSÃO 42 

  43 

1. COMUNICAÇÕES / DELIBERAÇÕES 44 

1.1. Informes da CFR  45 

� O andamento da Programação do Evento: “Meeting de Responsáveis Técnicos por 46 

Empresas Realizadoras de Concursos Públicos”. 47 

O Cons. Jorge Humberto comentou que a CFR está trabalhando para a realização do 48 

Meeting de Responsáveis Técnicos por Empresas realizadoras de Concursos Públicos. Citou que 49 

serão contatados todos os Conselhos Regionais para que indiquem as empresas realizadoras de 50 

concursos públicos em sua jurisdição, para que os Responsáveis Técnicos dessas empresas 51 
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reúnam com representantes dos Conselhos Regionais na Sede do CFA, em Brasília/DF. O 52 

objetivo é conseguir encaminhar a colocação nos editais de contratação a atribuição, em 53 

conformidade com a Lei 4769/65. Acredita-se que há o desconhecimento dessas empresas, 54 

sendo apenas uma questão de entendimento e parceria. O objetivo, portanto, é ter os 55 

responsáveis técnicos das principais empresas realizadoras de concursos públicos no Brasil 56 

reunidos no Meeting que o Conselho Federal irá patrocinar. Informou que o evento acontecerá de 57 

imediato, já está orçado e encaminhado. 58 

 59 

� Andamento da proposta de Convênio do CFA com instituições que dispõem de 60 

Plataforma EAD, entre elas o Portal da Educação, Universidade Corporativa do 61 

Administrador, para ministrar os seguintes Cursos EAD de Responsabilidade Técnica 62 

em Administração e de Fiscalização Profissional voltada para a Profissão de 63 

Administrador, ambos formatados pela CFR, dentro do Programa de Trabalho 64 

“Semeando Conhecimento”. 65 

O Cons. Jorge Humberto comentou que foi discutido com o Presidente do CFA um convênio 66 

no sentido de disponibilizar alguma capacitação direta voltada para a Responsabilidade Técnica e 67 

para a fiscalização à distância e como há, em conjunto com a CDI, sistemas de ensino à distância, 68 

há também a Universidade Corporativa do Rio de Janeiro, que já tem relação com diversos 69 

Conselhos Regionais oferecendo cerca de 150 cursos à distância. Comentou que a CFR recebeu, 70 

ano passado, recursos do PRODER que foram utilizados na transformação do conteúdo de 71 

Responsabilidade Técnica em ensino à distância. O material está pronto. O tema foi discutido na 72 

reunião da DIREX e o Presidente recebeu a proposta para que seja feito o convênio do CFA com 73 

o CRA-RJ para a utilização da Universidade Corporativa no treinamento de Responsável Técnico, 74 

o qual poderá ser disponibilizado para todo o Sistema CFA/CRAs, aos Administradores formados, 75 

potencialmente futuros Responsáveis Técnicos. Informou que a proposta do convênio já está com 76 

o Presidente do CFA e com a ASJ/CFA para análise, cuja questão deve se resolver rapidamente. 77 

Com a palavra, o Cons. Sérgio Lobo comentou que houve alguns Regionais que solicitaram 78 

recursos do PRODER para a realização de cursos voltados para a Responsabilidade Técnica, na 79 

área de fiscalização. Então, com essa proposição, caso o convênio seja firmado, irá liberar os 80 

recursos desses Regionais para que possam ser direcionados para outros projetos. 81 

 82 

� CBA – Código Brasileiro de Administração 83 

O Cons. Jorge Humberto informou que já foi submetido anteriormente ao Plenário a redução 84 

da quantidade de catálogos. Noticiou que o processo licitatório está sendo finalizado e o Pregão 85 

deverá ser realizado oportunamente. 86 

 87 

1.2. Projetos Aprovados pela Comissão do PRODER (Vice-Presidente) 88 

O Cons. Sérgio Lobo comentou que, tendo em vista a decisão sobre a prestação de contas 89 

do CRA-RR e o seu efeito suspensivo, aprovado pelo Plenário (conforme item 4.4 da Ata da 6ª 90 

reunião plenária/2016), verificou-se a necessidade de apresentar os projetos do CRA-RR, já 91 

aprovados pela Comissão do PRODER, para que fossem apreciados pelo Plenário, uma vez que 92 

foi mantida a possibilidade da participação do referido Regional ao PRODER. Assim, foram 93 

apresentados os projetos “Conhecendo a Fiscalização”; “Eventos CRA-RR 2016; 94 

Desenvolvimento Institucional e Projetos Arquitetônicos”, totalizando R$ 218.242,00, com 95 

contrapartida de 10% no valor de R$ 21.824,20 do Regional. Postos em votação, o Plenário 96 

aprovou a concessão de recursos do PRODER para os projetos apresentados.  97 

 98 

5. OUTROS ASSUNTOS  99 

� O Cons. Mauro Kreuz lembrou que ano passado foi convidado para ser membro da 100 

Academia Brasileira de Ciências e Artes, entidade com mais de 105 anos, como 101 

“imortal”, cadeira nº 13, entretanto, ainda não houve a cerimônia de posse, o que deverá 102 

ocorrer ainda este ano, cuja comunicação fará em momento oportuno para que possam 103 

comparecer à solenidade. 104 
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� O Cons. Mauro Kreuz comentou que o Presidente Sebastião Mello aprovou convite feito 105 

pela PUC de Campinas, que realizará em agosto o 1º Encontro Brasileiro da História da 106 

Administração e entre os palestrantes há personagens importantes que fazem parte dos 107 

Vultos da Administração, como o Adm. Idalberto Chiavenatto, Adm. Paulo Motta, citando 108 

que também foi convidado a palestrar. Comentou, ainda, que também recebeu convite 109 

para integrar o Conselho Editorial da revista científica da Unichristus do Ceará. Com a 110 

palavra, o Presidente Sebastião Mello congratulou-se com o Cons. Mauro Kreuz, afirmou 111 

que poderá solicitar, se necessário, carta de recomendação do CFA e citou a possibilidade 112 

e a satisfação em estar presente, se possível, à solenidade. 113 

� O Cons. Marcos Kalleb solicitou informações sobre o andamento da Resolução Normativa 114 

que trata da transição. O Presidente Sebastião Mello comentou que houve manifestação 115 

de apenas três Regionais que foram contrários. O assunto está com a Comissão e é 116 

preciso trazer a discussão ao Plenário. 117 

� O Presidente Sebastião Mello se referiu sobre a solicitação para a realização de reuniões 118 

aos sábados e comentou sobre a baixa frequência dos Conselheiros após tanta 119 

insistência. Sobre o assunto, o Cons. Mauro Kreuz manifestou sua indignação, inclusive, 120 

se referindo ao fato do Conselheiro solicitante não estar presente. O Cons. Ruy Baratz 121 

acompanhou o posicionamento do Cons. Mauro Kreuz. 122 

� O Cons. Carlos Henrique fez um apelo aos Conselheiros Federais para que os vôos de 123 

retorno não sejam agendados antes do horário de término das reuniões. Sobre o assunto, 124 

o Presidente Sebastião Mello afirmou que a recomendação da Presidência é não seja 125 

dada nem opções anteriores ao horário, porém há Conselheiros que não tem esse grau de 126 

compreensão e chegam a gerar situações desagradáveis, inclusive com os servidores. É 127 

determinação da Presidência que as passagens não sejam liberadas em situações em que 128 

não seja cumpridas as obrigações, porém não tinha conhecimento do número tão 129 

expressivo, contrariando a determinação da Presidência do CFA, irá se inteirar dos fatos. 130 

� Cons. Carlos Alberto Ferreira Júnior comentou sobre discussão acalorada no grupo de 131 

Conselheiros do aplicativo whatsapp a respeito do posicionamento do Sistema CFA/CRAs 132 

sobre a crise no Brasil e esclareceu que a CDI publicou no site um documento em defesa 133 

do Brasil, um texto com dados estatísticos, porém há aqueles que anseiam por um 134 

posicionamento com uma manifestação mais veemente por parte do Sistema. Comentou 135 

que tal tema não foi discutido pelo Plenário no CFA. Em referência, o Presidente Sebastião 136 

Mello comentou que o Sistema CFA/CRAs tem se posicionado desde o início de seu 137 

mandato e não só sobre o momento atual. Ofícios já foram enviados à Casa Civil, à 138 

Presidência da República e aos Governadores, relatando diversas ações realizadas pelo 139 

CFA, como o lançamento de livro; parcerias firmadas, inclusive com o TCU para o 140 

manifesto. Esclareceu que o Sistema CFA/CRAs não agirá semelhante à OAB. Fez a 141 

leitura do texto para divulgação em nome do Plenário, ressaltando que o posicionamento 142 

do CFA não pode ser político-partidário. O Cons. Carlos Alberto acrescentou que se tem 143 

uma instituição que pode contribuir e oferecer soluções para a crise no País é o CFA, 144 

tendo em vista se tratar de um problema de gestão e sugeriu que seja acrescido ao texto 145 

que o Sistema CFA/CRAs já ofereceu sua ajuda anteriormente ao País e continua à 146 

disposição. O Cons. Mauro Kreuz acompanhou a sugestão e, ao final, o Presidente 147 

Sebastião Mello solicitou que a ASJ/CFA faça uma última análise para que seja 148 

providenciada a publicação, o que teve a anuência do Plenário. O Presidente citou, ainda, 149 

a distribuição internamente de uma nota esclarecendo que o CFA se posicionou em todos 150 

os momentos, com cópia de todos os ofícios já enviados anteriormente.  151 

� O Presidente Sebastião Mello comentou também sobre a divulgação da questão que trata 152 

sobre a Lei nº 12.514/2011, que trata das anuidades. Comentou que tornar vulnerável a lei 153 

agora, o Conselho estará admitindo sua fraqueza. Informou que o fato foi levado à reunião 154 

do “Conselhão” e está sendo elaborada uma circular que será distribuída. Sobre o assunto, 155 
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o Adv. Marcelo Dionísio esclareceu que foi deliberada no passado a formação de comissão 156 

para otimização da cobrança de dívida ativa, foi apontada uma fragilidade dos Conselhos 157 

quanto à legislação existente da cobrança das anuidades, que possuem duas proposições 158 

de inconstitucionalidade. O STF deverá julgar a questão. Mencionou que a possibilidade 159 

de declarar inconstitucional a referida lei, causará a necessidade de ter o mesmo 160 

procedimento em mais de 3.000 leis, o que seria inexequível. Espera-se que o Tribunal 161 

mantenha a decisão de constitucionalidade da referida lei. Citou que um Projeto de Lei 162 

produzido pela Comissão Especial que estuda a dívida ativa tem o posicionamento de 163 

regularizar a questão do CFA, seria correto, porém na prática não é viável. Enquanto o 164 

STF não se posicionar, não seria recomendado dar andamento à questão. Citou sobre o 165 

levantamento de outras leis, sobre as quais foi determinado o arquivamento. Todos os 166 

projetos nesse sentido foram arquivados por haver outro projeto que regulamentava a 167 

questão. Em referência, o Presidente Sebastião Mello comentou que o fato se 168 

transformará em uma última circular para sanar a questão. O CFA não será o responsável 169 

por colocar todos os outros Conselhos de Fiscalização Profissional em risco. 170 

� O Presidente Sebastião Mello comentou sobre o receio dos Tecnólogos de serem 171 

nivelados aos Técnicos, citando a necessidade de defender a categoria. Citou que já 172 

conversou com o Adm. Wagner Siqueira sobre o fato ocorrido referente à apresentação de 173 

Projeto de Lei, diretamente sem comunicar o Sistema CFA/CRAs e comentou que ações 174 

dessa natureza são prejudiciais ao Sistema CFA/CRAs, é preciso cautela. 175 

� O Presidente Sebastião Mello informou sobre proposta apresentada que solicita a redução 176 

da cota parte dos Regionais de 20% para 10% e citou que a proposta foi assinada pelo 177 

Deputado Jorginho Mello de Santa Catarina. O Cons. José Sebastião Nunes defendeu 178 

posicionamento contrário. 179 

� O Presidente Sebastião Mello apresentou proposta de ajuste do Jeton em 11,03% e 180 

questionou a análise da CAF a respeito. O Cons. Antônio de Albuquerque solicitou que 181 

fosse aplicado o índice oficial, entretanto o Presidente Sebastião Mello justificou que não 182 

seria possível tendo em vista a previsão no orçamento. Posto em votação, o Plenário 183 

aprovou, por unanimidade, o ajuste em 11,03% no valor do Jeton para que seja aplicado a 184 

partir da próxima reunião. Os valores de diárias e deslocamento permanecerão 185 

exatamente como estão, sem alteração. 186 

 187 

6. AGENDA PARA A PRÓXIMA REUNIÃO 188 

� 10ª à 14ª reuniões plenárias, nos dias 20 e 21 de maio de 2016, em Florianópolis/SC 189 

 190 

7. ENCERRAMENTO 191 

Ao final, o Presidente Sebastião Mello agradeceu a presença de todos, dando por 192 

encerrada a reunião. 193 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

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 

 


