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ATA DA 4ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CFA DE 2016 1 

 2 

Data:  28 de abril de 2016 3 

Horário:  14h às 18h  4 

Local:   Sede do CFA – 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. Mauro Kreuz – SP, Diretor da CFP 15 

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

7.  Adm. Ione Macedo de Medeiros Salem – RN, Diretora da CGP 17 

8. Adm. Alaércio Soares Martins – MT, Diretor da CEPE 18 

 19 

B – Ausência justificada 20 

1. Adm. Marcos Clay Lucio da Silva – AC, Diretor da CRIE 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 3ª reunião DIREX, realizada no dia 31 de março de 2016, na sede 29 

do CFA, em Brasília/DF. 30 

Em votação, a DIREX aprovou, por unanimidade, a ata em apreço. 31 

 32 

3 CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS 33 

A relação de correspondências recebidas encontrava-se disponível sobre a Mesa 34 

Diretora dos Trabalhos. 35 

 36 

4 COMUNICAÇÕES/DELIBERAÇÕES 37 

4.1 Informes da CFP 38 

� Certificação Profissional de Administração 39 

  O Cons. Mauro Kreuz comentou que depois da tentativa de retomar a parceria com o 40 

ICSS em reunião em São Paulo e da manutenção da negativa quanto à parceria. Entende que 41 

o CFA é o promotor da Certificação, porém ainda não há a devida expertise e a credibilidade o 42 

mercado para ser os Gestores da Certificação. Assim, é preciso buscar um bom parceiro no 43 

mercado, informou que já conversou pessoalmente com representantes do IBGC, citando que 44 

há também outras alternativas a serem analisadas. 45 

Com a palavra, o Presidente Sebastião Mello comentou sobre um parceiro com larga 46 

experiência para apoiar a Câmara. Comentou que o contrato previa a transferência de 47 

tecnologia, citou que há boas novidades que serão repassadas posteriormente ao Diretor da 48 

CFP. Acrescentou que será dada continuidade ao projeto. 49 
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� Programa de Capitação e de Formação de Multiplicadores de Conhecimento em 50 

MPEs – ACT nº 7/2014 51 

 O Cons. Mauro Kreuz informou que os CRAs poderão fazer suas indicações até o dia 52 

13/05/2016 para participação na 2ª fase do projeto. Comentou que recebeu diversos contatos 53 

de funcionários de CRAs solicitando informações a respeito. Noticiou que o sorteio será 54 

realizado na ocasião da reunião plenária em Florianópolis. Informou que dia 10/05 haverá uma 55 

reunião com a UNIVALI, quando serão repassadas todas as observações obtidas durante o 56 

workshopping de aprendizagem e o trabalho será encerrado com a UNIVALI. A recomendação 57 

é que não há mais condições de continuar com a UNIVALI em função de todos os problemas 58 

identificados, de cunho tecnológico, de apoio e de falta de alinhamento prévio docente 59 

daqueles envolvidos no programa. Informou que será feita a redefinição do script para quem 60 

quiser se candidatar e realizar novo processo licitatório.  61 

Na oportunidade, o Cons. Jorge Humberto solicitou autorização para se retirar da 62 

reunião, tendo em vista a necessidade de realizar uma pequena cirurgia. Parabenizou a 63 

Presidência do CFA pela iniciativa e os resultados satisfatórios com a realização da reunião 64 

virtual. 65 

 66 

4.2 Informes da CGP 67 

� Realização do Curso de Boa Governança (2ª turma) 68 

 A Cons. Ione Salem apresentou os informes sobre o resultado do curso, realizado na 69 

Sede do CFA, com a participação de 29 Administradores, sendo 6 Conselheiros Federais: 70 

Alaércio, Paulo Durand, Rogério Ramos, José Colares, Marly Uliana e Ione Salem, citando que 71 

a avaliação dos participantes foi de 90% Excelente e 10% Bom. 72 

 Relatou que o curso foi muito bom, a turma era muito técnica e preparada, com boa 73 

participação. Na oportunidade, o Cons. Jorge Humberto parabenizou a Câmara pelo trabalho 74 

realizado e noticiou que ouviu comentários bastante positivos. 75 

 Na ocasião, a Cons. Ione Salem comentou que a Câmara tem recebido solicitação para 76 

a realização de cursos voltados para a Boa Governança e seria positiva a realização desses 77 

cursos à distância. Em referência, o Presidente Sebastião Mello comentou que é possível 78 

realizar utilizando a estrutura da Plataforma do Conhecimento, entretanto, o Cons. Carlos 79 

Alberto Ferreira Júnior esclareceu que a Plataforma do Conhecimento possibilita transmissões 80 

de eventos ao vivo via internet, para discussão de um tema específico por um período de 81 

tempo determinado. Para atender a demanda de realização de cursos, seria necessário 82 

desenvolver uma Plataforma voltada para a educação, citando a necessidade de tutoria, de 83 

apoio pedagógico, dentre outros itens necessários para a aprendizagem. 84 

 85 

� Prêmio Guerreiro Ramos de Gestão Pública – ed. 2016 86 

 A Cons. Ione Salem relatou que está sendo constituído o Comitê de Julgamento, 87 

destacando os membros natos: Cons. Sérgio Lobo, Coordenador do Comitê; Cons. Ione 88 

Salem, Diretora da CGP; e um membro indicado pela CFP. Acrescentou que o Adm. Rui 89 

Otávio Bernardes de Andrade e o Adm. Elinaldo Leal, vencedor do Prêmio em 2015 (Bahia), 90 

são membros externos. Esclareceu que a indicação dos membros externos é feita pela 91 

Câmara, Regionais não indicam. Questionado pela Cons. Ione Salem, o Cons. Mauro Kreuz 92 

confirmou que será membro da Comissão. 93 

 Na oportunidade, foi dito que o Cons. Jorge Humberto fará indicação post mortem de 94 

pesquisador para o Prêmio Guerreiro Ramos. 95 

 96 
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� Proposta de metodologia para execução do tema “Gestão Pública” na Convenção do 97 

Sistema CFA/CRAs 98 

A Cons. Ione Salem informou que a CGP sugere que seja feita a apresentação de 99 

estudos de casos dos CRAs do Rio Grande do Sul, Piauí, Paraná e Espírito Santo, que 100 

possuem casos de sucesso. Cada CRA terá 25 minutos de apresentação e 30 minutos para 101 

debates.  102 

 103 

4.3 Informes da CDI 104 

� Veículos de comunicação 105 

 O Cons. Carlos Alberto Ferreira Júnior comentou que o site já está disponível e o 106 

mosaico dos Conselheiros Federais está pronto. Relatou que falta apenas a participação 107 

efetiva dos Conselheiros Federais, citando, como exemplo, que no primeiro Boletim impresso 108 

faltaram 17 Conselheiros e o compromisso assumido foi que estes fariam a publicação de 109 

artigos nessa próxima edição, porém cerca de 6 Conselheiros enviaram. Comentou que o 110 

próximo boletim terá poucos Conselheiros devido a baixa de participação. Informou, ainda, que 111 

o Relatório de Gestão de 2015 já está disponibilizado, já enviado aos Conselheiros Federais e 112 

será distribuído também aos Regionais.  113 

 114 

4.4 Informes da CRIE 115 

� UNIDA 116 

 O Presidente Sebastião Mello fez breve relato sobre a reunião realizada em Buenos 117 

Aires para o início das tratativas para a criação da UNIDA. Algumas premissas foram 118 

estabelecidas de forma que será elaborado o Estatuto e futuro registro da entidade e em breve 119 

será apresentado ao Plenário. As demais fases deverão ocorrer futuramente com a atuação da 120 

CRIE. O Presidente Sebastião informou que será uma entidade internacional, não mais ibero-121 

americana, tendo em vista a intenção de incluir Canadá, Portugal, Espanha, além de outras 122 

organizações internacionais. Porém, é preciso definir claramente os objetivos e toda 123 

concepção deverá passar pelo Plenário. Relatou que será necessário ter uma estrutura física 124 

com sede fixa, com secretária executiva para interagir com todo o mundo, além de um comitê 125 

diretivo, cuja Presidência será rotativa. Ao final, reafirmou que toda a concepção passará pelo 126 

Plenário do CFA. 127 

 128 

4.5 Informes da CFR 129 

� Meeting de Administradores Responsáveis Técnicos por Empresas Organizadoras e 130 

Realizadoras de Concursos Públicos 131 

O Presidente Sebastião Mello informou que foi elaborado ofício a todos os Regionais 132 

para que indiquem uma pessoa para participar do Meeting.  133 

 134 

� Novos Modelos da CIP (Carteira de Identidade Profissional) – Impressão em Papel 135 

Moeda 136 

O Presidente Sebastião comentou que será mantida a CIP de papel e está sendo licitado 137 

um kit para cada um dos Regionais, para que todos os CRAs possam fazer suas Carteiras no 138 

próprio Regional. Acrescentou que será adquirido também um kit com máquina fotográfica. Os 139 

kits e o papel necessários serão doados aos Regionais.  140 

 141 

� Convênio para Ensino a Distância – UCAM (Universidade Corporativa do 142 

Administrador) e CFA 143 

 O Presidente Sebastião Mello informou que foi disponibilizada a possibilidade de realizar 144 

o convênio com a Universidade Corporativa do Rio de Janeiro, cujo processo necessita de um 145 
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estudo mais aprofundado, sendo necessário verificar a possibilidade de custos futuros, dentre 146 

outros pontos pertinentes. Assim, o Convênio poderá ser assinado assim que forem dirimidas 147 

todas as dúvidas existentes. Na oportunidade, informou que foi desenvolvido pela referida 148 

Universidade o curso de Responsabilidade Técnica e se encontra em fase teste para ser 149 

disponibilizado. Comentou que o curso também foi elaborado pelo CFA com outra consultoria 150 

e depois poderá ser feita uma fusão dos dois e formatar um só para todos com qualidade e aí 151 

sim o CFA irá capitanear e nesse caso ficará em duas plataformas: uma do CFA e outra do Rio 152 

de Janeiro e o Portal Educação, que é parceiro na contribuição de cursos. 153 

 Sobre o CBA, o Presidente Sebastião informou que está em andamento o processo 154 

licitatório para os outros seis manuais, que irá alavancar a profissão do Administrador.  155 

 Na oportunidade, o Presidente comentou que teve acesso a muitas ideias para inovar o 156 

Sistema CFA/CRAs utilizando novos recursos tecnológicos, com custo de apenas R$ 157 

50.000,00 com aplicativos e será possível realizar reuniões por telefone em tempo real. É 158 

possível formular uma série de provas com os Coordenadores e fazer a avaliação por meio 159 

desse aplicativo. Citou que está tentando levar um representante para Florianópolis para fazer 160 

uma exposição a respeito ao Plenário. Informou que depois aprofundará a questão com os 161 

Diretores Executivos. 162 

 163 

4.6 Informes da CEPE 164 

� Definição de projetos CEPE aprovados em plenárias 165 

Não houve exposição. 166 

 167 

5. OUTROS ASSUNTOS  168 

O Cons. Armando Lôbo apresentou os dados referentes à situação dos Regionais 169 

quanto ao cumprimento de suas obrigações com o CFA. Na oportunidade, o Presidente 170 

Sebastião Mello comentou sobre a previsão orçamentária feita no início do ano e afirmou que 171 

não há nenhuma dificuldade financeira no momento, mas é preciso estar atento. 172 

Sobre o PRODER, o Cons. Sérgio Lobo comentou que a Comissão já está liberando os 173 

recursos para os projetos aprovados. Acrescentou que está agendada reunião da Comissão 174 

para o próximo dia 06/05. Expôs sua satisfação quanto ao novo formato de reunião e acredita 175 

que deveria ser utilizado nas próximas oportunidades.  176 

O Presidente Sebastião Mello comentou sobre o Parque de Informática dos Regionais e 177 

do CFA. Citou que tem recebido solicitações dos Regionais e, se for relevante, poderá realizar 178 

o Pregão. Mencionou a questão das vans, que deverá ser discutido na próxima reunião em 179 

Florianópolis. Informou também que está em fase de licitação a questão da transparência para 180 

que todo o Sistema CFA/CRAs se adeque às exigências do TCU. Solicitou que a Diretoria 181 

Executiva reflita sobre essas questões para que sejam discutidas em Florianópolis/SC. Sobre 182 

o assunto, o Cons. Mauro Kreuz comentou que as Seccionais têm um papel fundamental no 183 

Estado, além de oferecer à sociedade diversos serviços. Comentou que o CRA-SP tem 184 

trabalhado no sentido de tentar reverter solicitações de cancelamento de registro, o que tem 185 

surtido bons resultados. Na ocasião, o Presidente Sebastião Mello parabenizou o CRA-SP 186 

pelos diversos serviços prestados à sociedade e que os serviços prestados encantam o 187 

Administrador. O Cons. Mauro Kreuz disse, ainda, que o CRA-SP inicia o registro desde o 188 

princípio da formação do profissional, o grupo de coaching auxilia esse trabalho junto aos 189 

egressos dos cursos de Administração. Sobre a questão, o Cons. Armando Lôbo comentou 190 

que é preciso analisar os custos, principalmente para os Regionais menores e a alternativa 191 
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poderia ser a aquisição de veículos de menor porte que possibilitem menor custo de 192 

manutenção. O Cons. Mauro Kreuz comentou que mesmo que os Regionais não tenham 193 

recursos deve se encontrar outras alternativas. O Presidente Sebastião Mello informou que o 194 

assunto será debatido mais profundamente na próxima reunião da DIREX, em Florianópolis.  195 

O Presidente Sebastião citou a questão da dívida ativa que continua crescendo e 196 

mencionou a necessidade de tomar providências a respeito. Citou que será contratado mais 197 

um Advogado para a Assessoria Jurídica do CFA, assim, deverá haver maior integração entre 198 

as Assessorias Jurídicas dos Regionais. O mesmo deverá ser feito para outras áreas, como a 199 

Fiscalização e Desenvolvimento Institucional, que também necessitam de atenção.  200 

O Cons. Armando Lôbo comentou sobre a experiência da primeira reunião realizada 201 

por videoconferência utilizando a nova tecnologia, agradeceu o apoio da Presidência à 202 

Câmara de Administração e Finanças e da equipe de informática pelo trabalho e apoio dado 203 

na concretização dessa experiência inédita para o Sistema CFA/CRAs. 204 

 205 

6. AGENDA PARA A PRÓXIMA REUNIÃO 206 

� 5ª reunião DIREX, no dia 19 de maio de 2016, em Florianópolis/SC. 207 

 208 

7. ENCERRAMENTO 209 

Ao final, o Presidente Sebastião Mello agradeceu a presença dos membros da Diretoria 210 

Executiva, dando por encerrada a reunião. 211 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 


