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ATA DA 1ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CFA DE 2016 1 

 2 

Data:  27 de Janeiro de 2016 3 

Horário:  27/01 – 15h às 21h 4 

Local:   Hotel Intercity Premium Manaus/AM 5 

 6 

PRESIDÊNCIA: Adm. Sebastião Luiz de Mello 7 

SECRETARIA:  Adm. Armando Lôbo Pereira Gomes 8 

 9 

A – Conselheiros presentes 10 

1. Adm. Sebastião Luiz de Mello – MS, Presidente 11 

2. Adm. Sérgio Pereira Lobo – PR, Vice-Presidente 12 

3. Adm. Armando Lôbo Pereira Gomes – AL, Diretor da CAF 13 

4. Adm. Carlos Alberto Ferreira Júnior – DF, Diretor da CDI 14 

5. Adm. Mauro Kreuz – SP, Diretor da CFP 15 

6. Adm. Jorge Humberto M. Sampaio – RJ, Diretor da CFR 16 

7.  Adm. Marcos Clay Lucio da Silva – AC, Diretor da CRIE 17 

8.  Adm. Ione Macedo de Medeiros Salem – RN, Diretora da CGP 18 

9. Adm. Alaércio Soares Martins – MT, Diretor da CEPE 19 

 20 

ASSUNTOS EM DISCUSSÃO 21 

 22 

1 ABERTURA 23 

O Presidente Sebastião Mello cumprimentou os Diretores Executivos e demais 24 

presentes, dando-lhes boas-vindas. 25 

 26 

2 APRECIAÇÃO da ata da 10ª reunião DIREX, realizada nos dias 16 e 17 de dezembro 27 

de 2015, na sede do CFA, em Brasília/DF. 28 

Em votação, a DIREX aprovou, por unanimidade, a ata em apreço. 29 

 30 

3 CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS 31 

A relação de correspondências recebidas encontrava-se disponível sobre a Mesa 32 

Diretora dos Trabalhos. 33 

 34 

4 COMUNICAÇÕES/DELIBERAÇÕES 35 

4.1. Apresentação do resultado da Comissão Especial para Estudo da Dívida Ativa 36 

(Presidente) 37 

Foi informado que a Comissão executou o estudo sobre a Dívida Ativa e apresentou o 38 

relatório final conclusivo com as propostas, que prevê a elaboração de uma cartilha que 39 

deverá ser distribuída aos CRAs.  40 

O Presidente Sebastião Mello esclareceu que são duas frentes de trabalho: uma com o 41 

Consultor da Parlamentar contratado pelo CFA, Jenner de Morais, no Congresso Nacional, e 42 

outra com a CAF, com a elaboração da Cartilha. Foi informado que a CAF dará 43 

prosseguimento ao trabalho da Comissão. 44 

 45 

4.2. Aprovação do Balancete do CFA referente ao mês de Dezembro/2015 (CAF) 46 

Aprovado o parecer da CPTC, pela aprovação, do balancete referente ao mês de 47 

dezembro/2015. Encaminhamento ao Plenário. 48 

 49 

4.3. Aprovação da Prestação de Contas do PRODER (CAF) 50 

� CRA-PB – Exercício 2012 51 

Foi apresentado o parecer da Auditoria, no qual foram relatadas diversas irregularidades, 52 

tendo sido favorável ao ressarcimento dos cofres do CRA-PB pelos responsáveis legais do 53 
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referido exercício. Em discussão, foram apresentados questionamentos que foram 54 

esclarecidos pelo Cons. Armando Lôbo e pelo Adv. Marcelo Dionísio. Foi esclarecido que os 55 

aditivos foram maiores do que o valor inicial do projeto, portanto, ou o projeto foi mal feito e 56 

deficitário ou foram feitos serviços além do previsto. 57 

A DIREX defendeu a necessidade de sanar o processo, tendo sido proposta a emissão 58 

de um laudo de um Engenheiro perito sobre o projeto em questão e sugeriu a retirada do item 59 

da pauta da reunião plenária até a emissão do parecer do Engenheiro. A CAF deverá 60 

providenciar a contratação de um Engenheiro perito para emissão do laudo. 61 

Na oportunidade, a Cons. Ione Salem comentou sobre a necessidade de elaborar um 62 

check list sobre as providências a serem tomadas antes do encaminhamento das contas ao 63 

TCU. 64 

� CRA-RR – Exercício 2013 65 

O Cons. Armando relatou que o Cons. José Samuel solicitou vistas da prestação de 66 

contas do CRA-RR, cujo parecer foi pela sua reprovação, aprovado pelo Plenário. Na ocasião, 67 

o Presidente daquele Regional solicitou que fosse feita uma auditoria, cujo parecer foi pela 68 

aprovação com ressalva. Citou que, em discussão, a CAF, entendendo a prerrogativa do 69 

Plenário, decidiu acompanhar a decisão pela reprovação das contas e que sejam reabertas as 70 

contas daquele Regional do referido exercício para que sejam reprovadas e encaminhadas ao 71 

TCU, com comunicado à Procuradoria da República de Roraima. Portanto, o parecer da CAF é 72 

pela reprovação das contas do PRODER e pela reabertura da prestação de contas do CRA-73 

RR para que sejam reprovadas e tomadas as providências já citadas. 74 

Com a palavra, o Cons. Alaércio Martins comentou que os Regionais menores 75 

apresentam dificuldades na condução dos atos administrativos, comentando que essas 76 

dificuldades podem gerar o fechamento destes Regionais, citando a necessidade de 77 

desenvolver uma forma de auxílio a esses CRAs para sanar tais dificuldades. 78 

Em decisão, a DIREX determinou o encaminhamento ao Plenário para reexame. 79 

 80 

4.4. Alteração da RN CFA nº 360, de 14/11/2008, que trata da hipossuficiência para o 81 

pagamento de anuidades de Administradores e Tecnólogos, limitando (ao máximo), 82 

a 2 (dois) anos consecutivos para tal pedido de isenção. Assim como a sugestão 83 

também, da cobrança da metade do valor da anuidade, para aqueles que detiverem 84 

rendimentos em até um salário mínimo e meio (vigente) (CAF) 85 

O Cons. Armando Lôbo informou que foi apresentada a proposta para a alteração da RN 86 

nº 360/2008, para atender a sugestão de limitar em dois anos consecutivos o pedido de 87 

isenção, bem como a cobrança da metade do valor da anuidade para profissionais com 88 

rendimentos de até um salário mínimo e meio.  89 

Posto em discussão, foi proposto alterar para o limite de R$ 1.760,00 de rendimentos ou 90 

proventos de qualquer natureza para a redução da anuidade e a isenção limitada a dois anos, 91 

o que foi aprovado. Encaminhamento ao Plenário. 92 

 93 

4.5. Apresentação da Minuta do Banco de Horas do CFA (CAF) 94 

O Cons. Armando Lôbo expôs sobre a implantação do Banco de Horas no CFA. 95 

Esclareceu que o documento elaborado deverá ser analisado pelos Diretores e solicitou que 96 

apresentem suas contribuições o quanto antes para que possa constar na pauta do Acordo 97 

Coletivo de Trabalho do quadro funcional do CFA. Assim. a CAF aguarda contribuições. O 98 

assunto deverá ser pautado na próxima reunião da DIREX. 99 

Na oportunidade, o Cons. Mauro Kreuz questionou sobre a apresentação da Pesquisa 100 

Salarial, que foi pautada por duas vezes, porém não foi dado andamento à questão. Em 101 

referência, o Cons. Armando Lôbo esclareceu que a pesquisa apresentou divergências quanto 102 

a alguns dados apresentados, citando, por exemplo, os benefícios oferecidos por outros 103 
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Conselhos de Fiscalização profissional em relação ao Conselho Federal de Administração, que 104 

deverão ser revistas. 105 

 106 

4.6. Apresentação do parecer da Comissão Permanente de Regimento referente à 107 

votação (por escrutínio aberto/secreto) para Presidente do CFA - Resolução 108 

Normativa 432,8/03/2013, alterada pela RN 437,19/12/2013 (CPR) 109 

O Cons. Armando Lôbo apresentou a questão e citou que o posicionamento seria por 110 

submeter a proposta ao Plenário. O Cons. Jorge Humberto declarou ser contrário ao 111 

encaminhamento ao Plenário, uma vez que não há motivo para alterar o Regimento. O tema 112 

será apresentado ao Plenário. 113 

 114 

4.7. Aprovação de uma nova proposta do Boletim do CFA. (CDI) 115 

O Cons. Carlos Alberto Ferreira Júnior esclareceu que o boletim é conhecido e 116 

distribuído eletronicamente e a proposta seria implantar a confecção do boletim em papel, 117 

citando que haverá o momento do CFA e dos CRAs, além de sessões sobre determinados 118 

assuntos com artigos específicos. Os Conselheiros poderão contribuir com artigos para serem 119 

publicados. Apresentada a proposta, o Diretor da CDI solicitou a aprovação da DIREX para 120 

desenvolver o projeto na CDI, o que foi aprovado pela DIREX. 121 

 122 

4.8. Portal do CFA - página com informações dos Conselheiros (CDI) 123 

Apresentada proposta para atualização do Portal, referente às informações dos 124 

Conselheiros Federais. Aprovada a proposta. Encaminhamento ao Plenário. 125 

 126 

4.9. Aprovação da Minuta do Anteprojeto do Regimento do CRA-CE (CPR) 127 

O Cons. Armando Lôbo relatou que a ASJ apresentou parecer favorável à aprovação, e 128 

informou que todos os apontamentos apresentados pelo CFA foram aceitos pelo Regional. 129 

Aprovada. Encaminhamento ao Plenário. 130 

 131 

4.10. Aprovação da Minuta do Anteprojeto da RN e do Regulamento da Ouvidoria (SUP) 132 

O Superintendente Douglas Evangelista informou que o Cons. Paulo Durand apresentará 133 

alterações na Resolução Normativa e no Regulamento da Ouvidoria. Apresentadas as 134 

alterações no Art. 9º, acrescentando as “seccionais”; no Art. 13º, alterando que “a divulgação 135 

será feita nos últimos 3 meses”;  Art. 14º, altera para “meses anteriores”; Art. 15º, que altera o 136 

prazo para a resposta às solicitações para 10 dias e o encaminhamento para os Regionais das 137 

solicitações pertinentes, que deverão responder ao solicitante. Aprovada. Encaminhamento ao 138 

Plenário. 139 

 140 

4.11. Aprovação da Minuta do anteprojeto da RN 363/2008, que trata do Prêmio Belmiro 141 

Siqueira de Administração (CFP) 142 

O Cons. Mauro Kreuz apresentou a minuta da Resolução Normativa que dispõe sobre o 143 

Prêmio Belmiro Siqueira de Administração, apresentando a inclusão da participação dos 144 

Tecnólogos e inclusão das Seccionais, para que também possam encaminhar os trabalhos e a 145 

inclusão do Diretor da CFP como membro nato da Comissão. Informou que o tema (amplo) foi 146 

aprovado pela CFP – Gestão Ambiental. Aprovada. Encaminhamento ao Plenário. 147 

 148 

4.12. Registro Profissional dos Bacharéis em Gestão Ambiental (CFP/CFR) 149 

O Cons. Mauro Kreuz apresentou proposta de registro de profissionais bacharéis em 150 

Gestão Ambiental, sendo que o assunto foi analisado de forma bicameral entre a CFP e a 151 

CFR, que apresentaram posicionamento favorável ao registro desses profissionais. 152 

Encaminhamento ao Plenário. 153 
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4.13. Aprovação da Contratação do especialista Dr. Fabio Ulhoa Coelho para tratar da 154 

Factoring (ASJ) 155 

O Adv. Marcelo Dionísio comentou que houve decisão proferida pelo Poder Judiciário no 156 

estado do Espírito Santo sobre as empresas de Factoring, no sentido de que essas empresas 157 

não estariam sujeitas ao registro nos Conselhos Regionais, citando que Factoring seria uma 158 

atividade meramente comercial, não havendo necessidade de conhecimentos específicos do 159 

campo da Administração. Citou que antes todos os tribunais eram unânimes quanto ao registro 160 

dessas empresas até a decisão proferida pelo STJ, que retirou essa obrigatoriedade.  161 

Em face do exposto, foi proposta a contratação de um jurista especializado para 162 

defender a questão, Dr. Fabio Ulhoa Coelho. Foi feito contato com o profissional que 163 

concordou em defender a causa, porém apresentou proposta de R$ 160.000,00 por seus 164 

honorários. Foi feita contraproposta, porém ainda não houve resposta. 165 

Sobre a questão, o Presidente Sebastião Mello comentou que a idéia seria apresentar 166 

aos CRAS, em especial aos maiores, que apresentam maior interesse no assunto, uma 167 

proposta de parceria para compartilhar o custo. 168 

Posto em votação, a DIREX aprovoou a contratação do referido jurista especializado. 169 

 170 

4.14. Informes e Projetos da CGP 171 

� A Diretora Ione dará noticias dos resultados da Gestão Pública e do projeto do 172 

Administrador Municipal. 173 

A Cons. Ione Salem expôs que o projeto tem apresentado resultados positivos. Relatou 174 

que os Regionais tiveram grande participação em seus Estados. 175 

 176 

� Projetos de 2016 177 

A Cons. Ione Salem apresentou os cinco projetos propostos pela CGP para 2016, 178 

totalizando R$ 480.000,00, os quais foram aprovados pela DIREX, com a ressalva da 179 

Presidência do CFA sobre o limite do orçamento previsto para cada Câmara. Encaminhamento 180 

ao Plenário. 181 

 182 

4.15. Informes e Projetos da CAF 183 

� Demonstrativos Financeiros (CAF) 184 

O Cons. Armando Lôbo apresentou os demonstrativos financeiros do CFA referente ao 185 

mês vigente.  186 

 187 

� Projetos 2016 188 

O Cons. Armando Lôbo citou os dois projetos da CAF, em destaque o ERAFIC. Ao todo, 189 

os projetos somam R$ 300.000,00. Aprovados. Encaminhamento ao Plenário. 190 

 191 

4.16. Informes e Projetos da CFP 192 

� Certificação Profissional de Administração 193 

Item retirado de pauta. 194 

 195 

� Pesquisa Nacional Perfil, Formação, Atuação e Oportunidades de Trabalho do 196 

Administrador (1ª Pesquisa Nacional Perfil, Formação, Atuação e Oportunidades 197 

de Trabalho do Tecnólogo em Áreas da Administração). 198 

O Cons. Mauro Kreuz expôs sobre a divulgação do Sumário Executivo e considerações 199 

metodológicas e técnicas adotadas para a realização da Pesquisa e fez breve relato sobre o 200 

andamento dos trabalhos. 201 

 202 

� Avaliação Seres/MEC 203 

O Cons. Mauro Kreuz informou que foram 1.216 avaliações e apresentou o ranking dos 204 

10 primeiros Regionais mais atuantes no processo de avaliação.  205 
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� Workshop de Capacitação 206 

O Cons. Mauro Kreuz expôs sobre a realização do Workshop capacitação, com relato 207 

dos resultados obtidos. As sugestões apresentadas na ocasião serão analisadas pela CFP. 208 

 209 

� Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Administração (Empresas e 210 

Pública) 211 

O Cons. Mauro Kreuz expôs sobre a reativação da Comissão Especial Mista do Ensino 212 

da Administração do CFA, tendo sido determinado que o Diretor da CFP fará a indicação dos 213 

nomes. 214 

 215 

� Projetos de 2016 216 

O Cons. Mauro Kreuz apresentou os onze projetos propostos pela CFP para 2016, os 217 

quais foram aprovados, com a ressalva da Presidência do CFA sobre o limite do orçamento 218 

previsto para cada Câmara. Encaminhamento ao Plenário. 219 

 220 

4.17. Informes e Projetos da CDI 221 

� Relatório de Gestão/2015 222 

O Cons. Carlos Alberto Ferreira Júnior informou que a publicação se encontra na fase de 223 

finalização. Informou que será encaminhado para cada área o conteúdo já diagramado para 224 

aprovação.  225 

 226 

� Rádio ADM 227 

O Cons. Carlos Alberto informou que será feito contato com os Conselheiros para a 228 

concessão de entrevistas com as especialidades de cada Conselheiro. 229 

 230 

� Projetos de 2016 231 

O Cons. Carlos Alberto apresentou os projetos desenvolvidos pela CDI para o exercício 232 

de 2016, os quais foram aprovados pela DIREX, com a ressalva da Presidência do CFA sobre 233 

o limite do orçamento previsto para cada Câmara. Encaminhamento ao Plenário.  234 

 235 

4.18. Informes e Projetos da CRIE 236 

� Participação do CFA nos eventos: FIA, ENBRA, CONGESP, ENANGRAD, 237 

CONAMERCO e FADAM – Fórum de Administração da Amazônia. (CRIE) 238 

O Cons. Marcos Clay manifestou a necessidade de o CFA ter maior participação nos 239 

eventos, como participar com sugestões quanto aos assuntos, locais de eventos e palestrantes 240 

nos eventos do Sistema CFA/CRAs, incluindo o Conamerco e a Convenção do Sistema 241 

CFA/CRAs. 242 

 243 

� Projetos de 2016 244 

O Cons. Marcos Clay apresentou os projetos da CRIE para o exercício de 2016, os quais 245 

foram aprovados pela DIREX, com a ressalva da Presidência do CFA sobre o limite do 246 

orçamento previsto para cada Câmara. Encaminhamento ao Plenário.  247 

Com a palavra, o Presidente Sebastião Mello comentou que será necessário rever os 248 

projetos apresentados pelas Câmaras, uma vez que somados requer cerca de R$ 4.000.000,00 249 

em recursos, valor que não está disponível no orçamento.  250 

 251 

4.19. Informes e Projetos da CEPE 252 

� O Diretor Alaércio dará informação do AdmEmpregos.  253 

� Projetos 2016 254 

Itens retirados de pauta.  255 
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4.20. Projetos da CFR 2016 256 

Apresentados os projetos da CFR, os quais foram aprovados pela DIREX, com a 257 

ressalva da Presidência do CFA sobre o limite do orçamento previsto para cada Câmara. 258 

Encaminhamento ao Plenário. 259 

 260 

5. OUTROS ASSUNTOS  261 

Na oportunidade, o Cons. Alaércio Martins questionou o posicionamento quanto ao 262 

seguro proposto para os Conselheiros Federais. Foram citadas as dificuldades de ordem 263 

operacional e administrativa para a implantação, uma vez que os Conselheiros Federais não 264 

têm remuneração para que seja possível efetuar o desconto. A proposta é que cada 265 

Conselheiro Federal, ao receber sua passagem, receberá também um link para a contratação 266 

do seguro e este faça a contratação e o pagamento de forma individual. Solicitada à 267 

Superintendência que seja feita pesquisa para uma nova proposta. 268 

Na oportunidade, o Cons. Mauro Kreuz sugeriu que seja criada a habitualidade de 269 

despacho dos Diretores com a Presidência do CFA, que seja possível encontrar um método 270 

diferente que gere maior aproximação. O Presidente Sebastião Mello afirmou que está à 271 

disposição. 272 

 273 

6. AGENDA PARA A PRÓXIMA REUNIÃO 274 

� 2ª reunião DIREX – dia 24 de fevereiro de 2016, em Maceió/AL. 275 

 276 

7. ENCERRAMENTO 277 

Ao final, o Presidente Sebastião Mello agradeceu a presença dos membros da Diretoria 278 

Executiva, dando por encerrada a reunião. 279 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 


