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ATA DA 11ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CFA DE 2016 1 
 2 
Data:  07 de dezembro de 2016 3 
Horário: 17h às 20h 4 
Local:  Sede do CFA, em Brasília/DF. 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. José Samuel de Miranda Melo Júnior – MA, Diretor da CFR 15 
6. Adm. Mauro Kreuz – SP, Diretor da CFP 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 

 21 
 22 

ASSUNTOS EM DISCUSSÃO 23 
 24 
1. ABERTURA 25 

O Presidente Sebastião Mello cumprimentou os Diretores Executivos e demais 26 
presentes, dando-lhes boas-vindas.  27 

 28 
2. Apreciação da ata da 10ª reunião DIREX, realizada no dia 23 de novembro de 2016, 29 

em Curitiba/PR. 30 
Em votação, a DIREX aprovou, por unanimidade, as atas em apreço. 31 
 32 

3.  CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS 33 
 Não houve destaque. 34 

  35 
4. COMUNICAÇÕES / DELIBERAÇÕES 36 
4.1. Informes do PRODER (Vice-Presidente) 37 

O Cons. Sérgio Lobo comentou que as propostas foram analisadas e as alterações 38 
sugeridas serão apresentadas ao Plenário, em destaque a proposta para que 20% dos fundos 39 
da arrecadação do PRODER sejam destinados à divulgação de interesse nacional; além 40 
disso, os projetos serão obrigatoriamente vinculados aos objetivos do Planejamento 41 
Estratégico do Sistema CFA/CRAs. Outra alteração se refere ao artigo 7º, parágrafo 8º, da 42 
minuta da Resolução, que determina que o PRODER não poderá dispender recursos para 43 
custeio do Regional, sendo vedado o uso de recursos do PRODER para o custeio 44 
permanente do Regional.  45 

A Diretoria Executiva analisou e aprovou, por unanimidade, a proposta apresentada que 46 
será encaminhada ao Plenário para apreciação.  47 

 48 
4.2. Informe da CAF                  49 
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 Demonstrativos Financeiros 50 
O Cons. Armando Lôbo apresentou os dados financeiros do CFA referentes ao mês 51 

vigente. Citou que os balancetes do CRA-PA foram regularizados até outubro, porém as 52 
cotas-partes em atraso ainda não foram regularizadas. 53 

 54 
4.3. Apreciação do Balancete do CFA referente aos meses de outubro e novembro – 55 

Exercício 2016 (CAF) 56 
O Cons. Armando Lôbo informou que a CPTC analisou os balancetes do CFA 57 

referentes aos meses de outubro e novembro/2016, os quais foram aprovados pela DIREX. 58 
Encaminhamento ao Plenário.  59 
  60 
4.4. Apreciação da Proposta Orçamentária do Sistema CFA/CRAs – Exercício 2017 61 

(CAF) 62 
O Cons. Armando Lôbo noticiou que a CAF recebeu as previsões orçamentárias dos 63 

Regionais, entretanto, o Adm. Joaquim Luciano, Coordenador da CAF, informou que mais de 64 
50% dos CRAs enviaram suas previsões sem passar pela aprovação do Plenário do CRA. 65 
Sobre o assunto, o Presidente Sebastião Mello destacou que os orçamentos dos Regionais 66 
devem ter a aprovação do Plenário, conforme determinação legal e recomendou que a CAF 67 
oriente os Regionais e devolva os orçamentos que por ventura sejam encaminhados sem a 68 
decisão do Plenário do CRA. 69 

Na oportunidade, o Cons. Alaércio Martins destacou que a CAF deve fazer um 70 
controle rígido da execução orçamentária dos CRAs, mês a mês, tendo em vista que com 71 
frequência há solicitações de empréstimos ao CFA para o cumprimento de compromissos de 72 
custeio de Regionais. A DIREX aprovou a proposta. Encaminhamento ao Plenário. 73 

 74 
4.5. Apreciação da Prestação de Contas do XXII CONAMERCO/ VII SEAMERCO – 2016 75 

(CAF) 76 
O Cons. Armando Lôbo apresentou a prestação de contas do referido evento, o qual foi 77 

analisado pela DIREX, tendo sido aprovado pela DIREX, por unanimidade. Encaminhamento 78 
ao Plenário. 79 

 80 
4.6. Apreciação da Prestação de Contas do CRA-AL – Exercício 2015 (CAF) 81 

O Cons. Armando Lôbo citou que a prestação de contas do CRA-AL está pendente de 82 
apreciação. Informou que a CAF analisou a prestação de contas do referido Regional, cujo 83 
parecer foi pela aprovação com ressalvas, acompanhando o parecer da Auditoria, o qual foi 84 
aprovado pela DIREX. Encaminhamento ao Plenário. 85 

 86 
4.7. Apreciação de Banco de Horas (CAF) 87 

O Cons. Armando Lôbo sugeriu a retirada de pauta para discussão na próxima gestão. 88 
Na ocasião, o Cons. Mauro Kreuz defendeu que a proposta deve ser discutida com os 89 
colaboradores, uma vez que o texto, após aprovado, entrará em vigor e caso haja divergência 90 
posterior com os Colaboradores/Sindicato terá que retornar para nova discussão. Portanto, 91 
recomendou que o texto fosse discutido detalhadamente com os colaboradores a fim de que 92 
haja o consenso entre ambas as partes – CFA e Colaboradores. O Cons. Mauro Kreuz 93 
questionou também sobre a realização da avaliação de desempenho e em resposta o 94 
Presidente Sebastião Mello esclareceu que a avaliação foi retomada e está em andamento. 95 

Em decisão, o item foi retirado de pauta para ser discutido na próxima gestão.  96 
4.8. Apreciação do anteprojeto de Regimentos do CRA-ES (CPR) 97 
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O Cons. Armando Lôbo apresentou alteração proposta para o Regimento do CRA-ES, 98 
que foi analisada pela DIREX, que aprovou, por unanimidade, a proposta apresentada. 99 
Encaminhamento ao Plenário. 100 

 101 
4.9. Apreciação da Solicitação de Auxilio Financeiro (CAF) 102 
 CRA-AL valor R$ 65.000,00 103 
 CRA-PB valor R$ 25.000,00 104 

O Cons. Armando Lôbo apresentou pedidos de auxílio financeiro dos CRAs de 105 
Alagoas e Paraíba. Relatou que foram feitos contatos com os dois Regionais e analisadas as 106 
contas de ambos, bem como receitas e despesas, tendo sido apresentadas as propostas da 107 
CAF. Entretanto, a DIREX determinou que as solicitações retornassem à CAF para reanálise, 108 
uma vez que o valor do empréstimo deve atender a necessidade dos Regionais. Ao final, o 109 
Cons. Armando notificou que o CRA-PB retirou o pedido de auxílio financeiro, cujo ofício 110 
recebido foi lido para o conhecimento dos membros da Diretoria Executiva.  111 

 112 
4.10. Informes da CFP                        113 
 Certificação Profissional em Administração do Sistema CFA/CRAs 114 

O Cons. Mauro Kreuz fez breve relato sobre a reunião realizada com a FGV. Noticiou 115 
que foi acertada a formalização da parceria com a FGV, inclusive com a utilização da logo 116 
daquela instituição. Noticiou que será feito o lançamento da nova fase da Certificação. 117 
Destacou que a partir de maio haverá as duas modalidades: prova e experiência e, 118 
posteriormente, haverá três níveis: básico, intermediário e avançado. 119 

 120 
 Prêmio Belmiro Siqueira de Administração 121 

O Cons. Mauro Kreuz informou que onze Estados participaram, destacando que foram 122 
6 (seis) Artigos Acadêmicos, 5 (cinco) Artigo Profissional, 2 (duas) Teses de Doutorado, 1 123 
(uma) Dissertação de Mestrado, totalizando 14 (quatorze) trabalhos inscritos, que foram 124 
analisados pela Comissão Julgadora em reunião no dia 04/11/2016, cujos vencedores 125 
receberam a premiação durante a 4ª Assembleia de Presidentes, em Curitiba/PR.  126 

 127 
 Programa de Capacitação de Formação de Multiplicadores de Conhecimentos em 128 

MPEs 129 
O Cons. Mauro Kreuz informou que a Fundação Instituto de Administração – FIA foi 130 

selecionada. Destacou que foi feita a análise para verificar tudo que não funcionou na 131 
experiência anterior e, a partir do lançamento do edital, dará início à segunda etapa do projeto 132 
cujo cronograma de cursos será obedecido. 133 

 134 
 Assinatura do Acordo de Cooperação Técnica a ser assinado entre o CFA e 135 

SMPE/SEGOV/PR 136 
O Cons. Mauro Kreuz prestou informações sobre a assinatura do acordo de 137 

cooperação entre o CFA e a Secretaria da Micro e Pequena Empresa, que será realizado no 138 
dia 12/12/2016, com a presença do Secretário da SMPE, na Sede do CFA. 139 

 140 
4.11. Informes da CDI          141 
 Ações de comunicação – 2016 142 

O Cons. Carlos Alberto Ferreira Júnior relatou sobre as inovações que foram 143 
desenvolvidas este ano pela CDI e também a disponibilização de diversas ferramentas para 144 
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os Conselheiros Federais, destacando os aprimoramentos feitos no Boletim do CFA e nas 145 
redes sociais, que deram maior destaque ao Sistema CFA/CRAs. 146 

 147 
 CFATV 148 

O Cons. Carlos Alberto destacou que o estúdio de gravações está pronto no subsolo 149 
da Sede do CFA. 150 

 151 
4.12. Informes da CRIE 152 
 Relatório de Atividades de 2016 153 

O Cons. Marcos Clay sugeriu que fosse definido objetivamente um meio de atingir o 154 
Administrador para que tome conhecimento das atividades realizadas pelo Conselho de forma 155 
que sejam definidos os mecanismos de comunicação para este fim. Sobre o assunto, o Cons. 156 
Carlos Alberto esclareceu que o Boletim tem sido distribuído e nele contém notícias do 157 
Sistema CFA/CRAs numa coluna específica destinada às notícias dos Regionais, além de 158 
publicações de artigos de Conselheiros, Presidentes e Administradores colaboradores. Sobre 159 
atingir o Administrador, o Diretor da CDI esclareceu que há algumas dificuldades, como a 160 
inexistência do cadastro nacional, a impossibilidade de acesso à base eleitoral, citando que 161 
não foi permitido a utilização dos bancos de dados disponíveis. Portanto, o Boletim é 162 
disponibilizado no site do CFA. O Cons. Carlos Alberto acrescentou que as ferramentas são 163 
disponibilizadas, porém nem sempre há o retorno dos Conselheiros Federais e dos 164 
Presidentes dos CRAs. 165 

Na sequência, foi proposto que o Boletim seja disponibilizado nas bases de dados 166 
disponíveis, excetuando a base de dados eleitoral, tendo em vista a sua indisponibilidade 167 
legal. Posto em discussão, a Cons. Ione Salem sugeriu que seja feito um Boletim com os 168 
trabalhos e ações desenvolvidas por cada Câmara do CFA. O Cons. José Samuel comentou 169 
que há sempre questões políticas envolvidas e sugeriu a vinculação ao PRODER com o 170 
intuito de institucionalizar a questão, se tornando um pré-requisito para a concessão dos 171 
recursos do PRODER.  172 

Em decisão, a DIREX determinou que seja feita uma consulta aos Presidentes dos 173 
CRAs para que seja feita a divulgação institucional do Conselho nos Estados. 174 
Encaminhamento à CDI. 175 

 176 
4.13. Informes da CFR 177 

 Projeto do Curso de Responsabilidade Técnica – EAD/ Negociações com o 178 
Portal da Educação e com os profissionais Conteudistas.  179 
O Cons. José Samuel propôs a realização do referido curso. Citou a pendência dos 180 

“conteudistas” que concordaram sobre a elaboração do conteúdo do curso, entretanto, 181 
informaram sobre a indisponibilidade de elaborar o material esse ano. Sobre o assunto, o 182 
Presidente Sebastião Mello esclareceu que o pagamento dos “conteudistas” é 183 
responsabilidade do Portal.  184 

 185 
 Avaliação do Curso de Perícia Judicial para Administradores, realizado in 186 

company pelo CFA, nos dias 5 e 6 do corrente, para Conselheiros Federais e 187 
Administradores do Quadro de Pessoal do CFA. 188 
O Cons. José Samuel relatou que o curso de Perícia Judicial para Administradores foi 189 

realizado na Sede do CFA, em Brasília, e apresentou o resultado da avaliação do evento feita 190 
pelos participantes, cuja avaliação foi bastante positiva. Solicitou que seja dada continuidade 191 
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ao trabalho. Na oportunidade, o Presidente Sebastião Mello sugeriu que seja dado 192 
encaminhamento ao Curso de Recuperação Judicial.  193 

Na oportunidade, o Cons. Sérgio Lobo relatou que um processo proveniente do Estado 194 
do Paraná recebeu parecer em que uma juíza destituiu a competência do Administrador em 195 
periciar processos, declarando ser esta uma competência do Contador, fato que merece 196 
atenção por parte do Sistema CFA/CRAs. 197 

Ao final, o Cons. José Samuel manifestou seus agradecimentos aos pares, tendo em 198 
vista estar finalizando sua gestão e seu mandato de Conselheiro Federal. 199 

 200 
4.14. Projetos das Câmaras para biênio 2017/2018 201 

Foi citada a necessidade de definir os projetos para determinar o orçamento das 202 
Câmaras. Foi sugerido que os Diretores atuais façam a atualização dos novos Diretores que 203 
serão eleitos sobre a situação das Câmaras. Sobre a questão, o Cons. José Samuel ressaltou 204 
a dificuldade em justificar os gastos com a vinda dos antigos Conselheiros Federais. A DIREX 205 
definiu que será discutido em Plenário. 206 

 207 
4.15. Informes da CGP                208 

 Ação Judicial CRA-RN sobre o Registro Profissional para Bacharel em Gestão 209 
de Políticas Públicas 210 

A Cons. Ione Salem comunicou caso de ação judicial sobre registro de profissionais 211 
formados em Gestão de Políticas Públicas que solicitam o registro no CRA-RN. Sobre o 212 
assunto, o Cons. Mauro Kreuz comentou que é preciso definir essas nomenclaturas. O campo 213 
das públicas será segregado da Administração, assim será independente e terá que buscar o 214 
seu espaço. É preciso ter um marco jurídico e construir posições jurídicas que mostrem isso, 215 
solicitando audiências com os juízes para esclarecer pontos obscuros sobre esse tema.  216 

 217 
 Índice CFA de Governança Municipal – IGM-CFA 218 

A Cons. Ione Salem Informou aos Conselheiros Federais que houve a apresentação 219 
do Índice de Governança Municipal-CFA na Assembleia de Presidentes de Curitiba, cujos 220 
resultados por Estado serão apresentados ao Plenário, bem como os últimos andamentos dos 221 
trabalhos. 222 

 223 
5. OUTROS ASSUNTOS  224 
5.1. Visita FENEAD 225 
 O Presidente Sebastião Mello anunciou a visita do Presidente da FENEAD, Wellington 226 
Santos do Nascimento, e do Vice-Presidente Diego Gabbi Azevedo, que estiveram em 227 
reunião com a Presidência do CFA. O Cons. Mauro Kreuz comentou que será muito positivo 228 
retomar os trabalhos da Federação e esse foi o posicionamento da CFP, que dará sua 229 
colaboração para auxiliar na solução das pendências e no retorno das atividades. Em 230 
referência, o Presidente da FENEAD comentou que a instituição esteve parada de forma legal 231 
por cerca de 6 anos. Informou que a previsão é que até o fim de 2017 a Federação esteja 232 
ativa em diversos Estados, fazendo o acompanhamento dos estudantes, do ingresso à saída 233 
da Universidade. Foi citado o projeto “FENEAD Pé na Estrada”, que trata de visitas aos 234 
Diretórios Acadêmicos nos Estados para fazer o acompanhamento dos trabalhos, ações e da 235 
documentação necessária para a regularização da entidade, além de realização de 236 
congressos, workshops e seminários. Ao final, se colocaram à disposição do Sistema 237 
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CFA/CRAs. Na oportunidade, o Cons. José Samuel sugeriu que seja possibilitada a presença 238 
da FENEAD nos eventos do Sistema CFA/CRAs e o Cons. Mauro Kreuz lembrou que a 239 
FENEAD foi uma grande parceira e apoiadora do primeiro provão de Administração.  240 
 241 
5.2. Processo de Representação contra o CFA 242 
 O Presidente Sebastião Mello anunciou a existência de uma ação de representação 243 
contra o CFA, de autoria do Cons. José Sebastião Nunes, cujo conteúdo foi lido pelo Adv. 244 
Marcelo Dionísio. Os Diretores se manifestaram sobre o fato e destacaram a necessidade de 245 
providências quanto à questão, o que foi amplamente discutido entre os membros da Diretoria 246 
Executiva. Ao final, foi definido que o Presidente Sebastião Mello dará ciência ao Plenário 247 
para definir as ações a serem tomadas pelo CFA. 248 
 249 
6.  AGENDA PARA A PRÓXIMA REUNIÃO 250 

 1ª Reunião da DIREX, dias 8 e 9 de fevereiro de 2017, em Brasília/DF. 251 
 252 
7.  ENCERRAMENTO 253 

Ao final, o Presidente Sebastião Mello agradeceu a presença dos membros da 254 
Diretoria Executiva, dando por encerrada a reunião. 255 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 


