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ATA DA 6ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CFA DE 2016 1 
 2 
Data:  15 e 16 de junho de 2016 3 
Horário: das 18h às 20h (15/06) e das 08h30 às 10h (16/06) 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 (15/06) 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. José Samuel de Miranda Melo Júnior – MA, Diretor da CFR 16 
7. Adm. Aldemira Assis Drago – PA, Integrante da CRIE 17 
7.  Adm. Ione Macedo de Medeiros Salem – RN, Diretora da CGP 18 
8. Adm. José Sebastião Nunes – SC, Vice-Diretor da CEPE 19 
 20 
B – Ausências justificadas (15/06) 21 
1. Adm. Marcos Clay Lucio da Silva – AC, Diretor da CRIE 22 
2. Adm. Alaércio Soares Martins – MT, Diretor da CEPE 23 
 24 
C – Conselheiros presentes (16/06) 25 
1. Adm. Sebastião Luiz de Mello – MS, Presidente 26 
2. Adm. Sérgio Pereira Lobo – PR, Vice-Presidente 27 
3. Adm. Armando Lôbo Pereira Gomes – AL, Diretor da CAF 28 
4. Adm. Carlos Alberto Ferreira Júnior – DF, Diretor da CDI 29 
5. Adm. Mauro Kreuz – SP, Diretor da CFP 30 
6. Adm. José Samuel de Miranda Melo Júnior – MA, Diretor da CFR 31 
7.  Adm. Ione Macedo de Medeiros Salem – RN, Diretora da CGP 32 
8. Adm. Alaércio Soares Martins – MT, Diretor da CEPE 33 
 34 
D – Ausência justificada (16/06) 35 
1. Adm. Marcos Clay Lucio da Silva – AC, Diretor da CRIE 36 
 37 
ASSUNTOS EM DISCUSSÃO 38 
 39 
1 ABERTURA 40 

O Presidente Sebastião Mello cumprimentou os Diretores Executivos e demais 41 
presentes, dando-lhes boas-vindas. 42 

 43 
2 Apreciação da ata da 5ª reunião DIREX, realizada no dia 19 de maio de 2016, em 44 

Florianópolis/SC. 45 
Em votação, a DIREX aprovou, por unanimidade, a ata em apreço. 46 

 47 
3. CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS 48 

A relação de correspondências recebidas encontrava-se disponível sobre a Mesa 49 
Diretora dos Trabalhos. Na ocasião, o Presidente Sebastião Mello comunicou a renúncia do 50 
Cons. Jorge Humberto ao mandato de Conselheiro Federal e a abertura de vacância para o 51 
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estado do Rio de Janeiro, uma vez que o Cons. Federal Suplente daquele estado, Adm. 52 
Wallace de Souza Vieira, também renunciou ao mandato. Foi informado que o Cons. José 53 
Samuel assumiu a Diretoria da Câmara de Fiscalização e Registro. 54 
 Comunicada as ausências justificadas dos Cons. Alaércio Soares Martins (dia 15/06) e 55 
Marcos Clay Lucio da Silva (dias 15 e 16/06).  56 
  57 
4. COMUNICAÇÕES / DELIBERAÇÕES 58 
4.1 Aquisição de veículos para os CRAs (Presidente) 59 

O Presidente Sebastião Mello comentou que o CFA tem trabalhado com afinco para o 60 
crescimento do Sistema CFA/CRAs. Acrescentou que boa parte do que foi planejado foi 61 
realizado, houve crescimento do Sistema CFA/CRAs e a condição financeira do CFA 62 
encontra-se saudável. Comentou que o sonho era ter um sistema igualitário e citou a 63 
possibilidade de os Regionais se incluírem no pregão para a inserção em um grande pacote 64 
com 12 módulos de um sistema único, que inclui módulos de transparência e cadastro.  65 

Acrescentou que solicitou uma pesquisa sobre a área tecnológica para que seja feita o 66 
levantamento de equipamentos em todo o Sistema CFA/CRAs. Foi feita também outra 67 
pesquisa sobre a quantidade de viaturas existentes nos Regionais, tendo sido identificado 68 
que há CRAs que as possuem, outros não e há outros, ainda, que não querem. O 69 
Presidente Sebastião Mello relatou que o CFA está fazendo a aquisição de um kit para cada 70 
um dos Regionais, no valor de R$ 60.000,00, para a confecção das CIPs, inclusive de papel 71 
moeda. Os kits já foram adquiridos e serão distribuídos aos CRAs.  72 

Sobre a aquisição de viaturas, o Presidente Sebastião Mello comentou que um veículo 73 
de pequeno porte custa em média R$ 40.000,00. Outros de maior porte, como uma van, 74 
custa cerca de R$ 119.000,00, mas com os kits acoplados sairia cerca de R$ 170.000,00. 75 
Assim, o Presidente Sebastião apresentou a proposta de consultar os Regionais e verificar a 76 
real necessidade de cada um, para efetuar a aquisição dos veículos.  77 

Posto em votação, a proposta foi aprovada pela DIREX e será apresentada ao 78 
Plenário. A CAF deverá consultar os Regionais e dar andamento ao projeto. 79 

 80 
4.2 Informes do PRODER (Vice-Presidente) 81 

O Cons. Sérgio Lobo repassou informações sobre andamento dos trabalhos da 82 
Comissão do PRODER. Destacou que alguns CRAs ainda apresentam pendências que 83 
impedem a análise dos projetos encaminhados. Foi informado que os projetos aprovados 84 
pela Comissão do PRODER serão apresentados para deliberação do Plenário. 85 

 86 
4.3 Informes da CAF 87 
 CRA-AL – Gestão atual 88 

Item retirado de pauta. 89 
 90 

 Demonstrativos Financeiros 91 
O Cons. Armando Lôbo repassou informações quanto à situação financeira do CFA e 92 

ao cumprimento das obrigações dos CRAs, citando que o CRA-PA se encontra inadimplente 93 
quanto ao repasse de balancetes e cotas-partes e o CRA-AL quanto ao repasse do 94 
balancete. O Cons. Armando Lôbo repassou informações também sobre a disponibilidade 95 
financeira do CFA no Banco do Brasil e CEF. 96 

Na oportunidade, o Presidente Sebastião Mello expôs que houve divergências nos 97 
resultados obtidos pelos Regionais, com o número de registros, tendo sido citado pelo 98 
Presidente Sebastião Mello que alguns CRAs apresentaram crescimento, como os CRAs de 99 
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CE, SC, ES, MS, dentre outros, entretanto, outros Regionais demonstraram queda 100 
significativa, mesmo com grande potencial. 101 

Ao final, o Cons. Armando Lôbo destacou a necessidade de os Conselheiros Federais 102 
encaminharem as declarações de bens de 2016. 103 

 104 
 1ª Reformulação Financeira – exercício 2016 105 

O Cons. Armando Lôbo apresentou proposta para a 1ª Reformulação Financeira do 106 
exercício de 2016. Com a palavra, o Adm. Joaquim Luciano Faria esclareceu que tendo em 107 
vista o projeto da Certificação Financeira houve a necessidade de ajustes no orçamento 108 
para despesas decorrentes da operacionalidade do sistema, dentre outros itens destacou a 109 
Certificação Profissional modalidade por Prova e por Experiência, no valor de 110 
R$ 300.000,00, sendo R$ 150.000,00 para cada modalidade. No total, a suplementação 111 
somou o montante de R$ 870.883,91.  112 

Posto em votação, a DIREX aprovou, por unanimidade, a 1ª Reformulação 113 
apresentada. Encaminhamento ao Plenário para deliberação. 114 

 115 
 Ofício do CRA-BA 116 

O Cons. Armando Lôbo apresentou uma solicitação do CRA-BA sobre a conciliação de 117 
débitos com os registrados inadimplentes com o Regional, tendo sido proposta a elaboração 118 
de uma Resolução Normativa, cuja minuta foi apresentada à Diretoria Executiva.  119 

Posta em discussão, o Presidente Sebastião Mello esclareceu que a legislação em 120 
vigor já contempla dispositivos e a emissão de uma Resolução Normativa irá espelhar a 121 
legislação vigente. Sobre o assunto, o Cons. José Samuel esclareceu que a Lei determina 122 
que o Conselho deve regular a questão, estabelecendo as regras para os Regionais para os 123 
exercícios posteriores 2012.  124 

Em decisão, a DIREX determinou que a minuta da Resolução Normativa seja 125 
apresentada ao Plenário para deliberação. 126 

 127 
4.4 Aprovação do edital referente à 2ª fase do Programa de Capitação e de Formação 128 

de Multiplicadores de Conhecimento em MPEs – ACT nº 7/2014 (CFP) 129 
O Cons. Mauro Kreuz apresentou informes sobre o edital, informando que várias 130 

inovações serão promovidas a partir deste edital. Acrescentou que cinco CRAs foram 131 
sorteados na última reunião plenária: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, 132 
Goiás e Sergipe, e executarão a 2ª fase do programa. 133 

 134 
4.5 Informes da CFP             135 
 Certificação Profissional de Administração 136 

O Cons. Mauro Kreuz informou que a Comissão se reuniu no dia 09/06, quando foram 137 
discutidos temas relevantes ao andamento do projeto. Foi informado que será possível a 138 
emissão de boleto e que a FGV foi contatada para que continue aplicando as provas na 139 
modalidade prova. Será analisada a possibilidade de acomodar o modelo já implantado e a 140 
necessidade de adaptações. Na ocasião, o Cons. Mauro Kreuz esclareceu que a chancela 141 
pública é do CFA, que está à frente da Certificação e acrescentou que no dia 30/06 o 142 
Comitê se reunirá novamente. 143 

Com a palavra, o Cons. José Samuel citou a necessidade de acertar todos os pontos 144 
necessários para o bom andamento do projeto, porém pode-se levar em consideração a 145 
possibilidade de não realizá-lo este ano, citando a necessidade maior investimento em 146 
marketing. Mencionou que as questões devem ser elaboradas por uma instituição e o 147 
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processo licitatório deve ser realizado. É preciso muito cuidado quanto às questões que 148 
envolvem a Certificação. Em resposta, o Cons. Mauro Kreuz informou que a CFP está 149 
atenta a todos os detalhes. 150 

 151 
 DCNs (Diretrizes Curriculares Nacionais) de Administração 152 

O Cons. Mauro Kreuz apresentou resultados da reunião da Comissão Especial das 153 
Diretrizes Curriculares Nacionais realizada no dia 02/06. Informou que as diretrizes 154 
curriculares para os cursos de Administração Pública foram analisadas e não atendem a Lei 155 
4.769/1965. Comentou que será apresentada uma Resolução Normativa para regular a 156 
questão e preservar o Sistema CFA/CRAs. Notificou que será solicitada a revogação da 157 
Resolução nº 1 da CNE e a abertura das diretrizes. A recomendação da Comissão foi de 158 
atualizar as diretrizes atuais, porém aguarda o posicionamento da ANGRAD.  159 

Na ocasião, o Cons. Mauro Kreuz esclareceu que a Resolução nº 1 da CNE, em seu 160 
artigo 1º, cita o curso de Administração pública, todavia está fora da linha da Administração. 161 
Acrescentou que é possível aproveitar a formação, entretanto, deve ser feita a adequação 162 
para que atenda a necessidade e os conteúdos da Administração, uma vez que há 163 
conteúdos que não têm relação com a Administração. Esclareceu que é possível absorver 164 
desde que haja a adequação, porém é preciso que haja a concordância do setor, pois se 165 
denominam o campo das públicas.  166 

Sobre o assunto, o Cons. Mauro Kreuz disse, ainda, que fez um estudo cronológico 167 
sobre a questão e relatou que a Comissão foi criada para analisar a questão da 168 
Administração Pública. Citou que o CNE recebeu solicitação de representantes do setor, por 169 
meio de ofício, para verificar a possibilidade de criar diretrizes curriculares específicas para 170 
a Administração Pública. O Cons. Mauro acrescentou que foram protocolados 29 recursos 171 
do Sistema CFA/CRAs junto ao CNE, que serão analisados pelo Pleno. Além disso, foi feito 172 
um dossiê para refutar o posicionamento anterior, no qual foi demonstrado que havia 173 
precedentes. Sobre o assunto, a Cons. Ione Salem manifestou o interesse da CGP de 174 
participar das discussões que envolvam a Gestão Pública, acrescentando que a CGP se 175 
reuniu e houve a menção da necessidade de participar dessas discussões, tendo em vista 176 
os interesses dos profissionais do setor. 177 

 178 
 Agenda Nacional com as Entidades Mantenedoras de IES que ofertam cursos de 179 

Administração. 180 
O Cons. Mauro Kreuz relatou sobre o trabalho realizado com as mantenedoras de IES 181 

e sobre a reunião com a ABMES, que ocorreu no dia 08/06/2016. Acrescentou que o CFA 182 
tem trabalhado no sentido de estreitar as relações com entidades mantenedoras de IES que 183 
ofertam cursos de Administração. Acrescentou que a receptividade tem sido bastante 184 
positiva e tem surtido bons resultados. O Cons. Sergio Lobo sugeriu que seja feita a 185 
divulgação dessas ações. 186 

 187 
4.6 Informes da CDI        188 
 Ações de comunicação do CFA 189 

O Cons. Carlos Alberto Ferreira Júnior citou as ações da CDI, entre elas o Projeto 190 
Portal Modelo; o Projeto Plataforma do Conhecimento, o principal instrumento de 191 
capacitação do Sistema CFA/CRAs, e relatou que em 2015, houve quatro transmissões, em 192 
2015 houve duas e estão previstas outras para 2016. Houve exposição do vídeo de 193 
divulgação da CDI disponível no site YouTube. 194 
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Sobre a RBA, o Cons. Carlos Alberto informou que está sendo feita a verificação da 195 
entrega da revista, citando que entre 3.000 exemplares distribuídos foram apresentas 196 
apenas 18 reclamações. Citou que é preciso ter o compromisso de gerar conteúdo para 197 
divulgação durante a Convenção. Acrescentou que é preciso discutir o processo, uma vez 198 
que o material que chega à CDI é mínimo. É preciso ter a participação de todos.  199 

Sobre o assunto, o Presidente Sebastião Mello comentou que é preciso gerar maior 200 
sintonia e relatou que tem contribuído para a produção de notícias e que o jornalista tem lhe 201 
acompanhado em eventos. Destacou que é preciso encontrar uma maneira de aumentar a 202 
sinergia.  203 

 204 
4.7 Apresentação da minuta da Resolução Normativa da Hora Técnica (CEPE) 205 

O Cons. José Sebastião Nunes apresentou a minuta da Resolução Normativa para 206 
definir critérios para a fixação de honorários aos profissionais da área de Administração, 207 
justificando que há a necessidade de estabelecer critérios nacionais que objetivem uma 208 
sugestão de tabela, com valores de honorários, que preserve as características e as 209 
peculiaridades de cada trabalho a ser executado, além da necessidade de estabelecer uma 210 
tabela de honorários profissionais para o Administrador e demais profissionais registrados 211 
nos Conselhos de Administração. Relatou que outros Conselheiros Federais foram 212 
consultados, assim como outras instituições, que encaminharam sugestões e considerações 213 
que foram analisadas pela CEPE. Na sequência, foi feita a leitura da minuta da Resolução 214 
Normativa, tendo sido analisada pela DIREX.  215 

Na oportunidade, o Cons. José Sebastião Nunes manifestou agradecimentos à CDI e 216 
à ASJ, às Conselheiras Federais, aos Administradores Valter Lemos e Ramiro Carbalhal, 217 
que muito contribuíram para a realização do trabalho apresentado.  218 

Ao final, posto em votação, a DIREX aprovou a minuta da Resolução Normativa, 219 
conforme apresentado. Encaminhamento ao Plenário. 220 

 221 
4.8 Informes da CEPE               222 
 Conselho consultivo 223 

Item retirado de pauta. 224 
 225 
 Parceria com a FNQ 226 

Item retirado de pauta. 227 
 228 

4.9 Informes da CFR                229 
 Informes sobre o resultado do “Meeting de Responsáveis Técnicos por Empresas 230 

Realizadoras de Concursos Públicos”, realizado em 30/05/2016, em Brasília/DF 231 
Sobre o Meeting, o Cons. José Samuel relatou que o encontro contou com 35 232 

participantes, com participação efetiva dos Regionais. O evento foi bem elogiado, com 233 
ampla discussão voltada para concursos públicos. Relatou que o encontro resultou na 234 
“Carta de Brasília”, por meio da qual foi firmado compromisso dos presentes no sentido de 235 
resguardar, por meio de diversas ações, o direito dos profissionais de Administração. Em 236 
referência, o Cons. Carlos Alberto comentou que já fez um encontro com representantes das 237 
empresas e instituições de Brasília e o grande interesse dessas empresas está no número 238 
de inscrição. Sobre o assunto, o Cons. José Samuel destacou que o tema será alvo de 239 
discussão durante o Debate Qualificado com os demais Conselheiros Federais. Citou que a 240 
maior crítica que o CFA recebe se refere a concursos públicos.  241 



6 
 

  
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO 

O Sistema CFA/CRAs tem como missão promover a Ciência da Administração valorizando  

as competências profissionais, a sustentabilidade das organizações e o desenvolvimento do país. 

 
 

 

SAUS - Quadra 1 - Bloco "L" - CEP 70070-932 - Brasília/DF | Fone: (61) 3218-1800 - Fax: (61) 3218-1833 - cfa@cfa.org.br - www.cfa.org.br 

Signatário do Pacto Global da ONU | Rádio ADM – 24 horas de informação e música de qualidade | www.radioadm.org.br 

 

O Cons. José Samuel destacou que as questões de concurso público não podem ser 242 
tratadas apenas pelos Regionais, a ASJ/CFA tem infinitas demandas, é preciso dar a 243 
atenção necessária à questão e se necessário contratar um escritório especializado em 244 
concursos públicos para defender a questão e a profissão. Citou a Lei 11.416/2006, na qual 245 
consta que pode haver as especializações, porém o Governo não tem obedecido ao que 246 
consta na Lei. 247 

 248 
 Andamento do projeto CBA – Código Brasileiro de Administração 249 

O Cons. José Samuel fez breve relato sobre o andamento dos trabalhos. Citada a 250 
necessidade de maior amplitude na divulgação das duas áreas Gestão Pública e Logística. 251 

 252 
 Informes sobre a posição dos processos em grau de recurso, em tramitação na 253 

CFR 254 
O Cons. José Samuel informou que a CFP tem trabalhado no sentido de colocar em 255 

dia o tratamento dos processos. Relatou que se encontram prontos para julgamento 46 256 
processos. Em tramitação há 117 processos pendentes. Pendentes de relato e julgamento 257 
somam 71 processos. 258 

 259 
 Discursão sobre as parcerias do CFA com Entidades 260 

O Cons. José Samuel comentou que a CFR tem trabalhado no sentido de firmar 261 
parcerias com Entidades visando melhorias para a profissão. 262 

 263 
 Concurso Público 264 

O assunto foi discutido em item anterior. 265 
 266 

4.10 Informes da CGP 267 
 Prêmio Guerreiro Ramos de Gestão Pública – Ed. 2016 268 

A Cons. Ione Salem apresentou informes sobre as inscrições recebidas e noticiou que 269 
o material será devidamente distribuído assim que for entregue.  270 

 271 
 CONSAD - A participação do CFA  272 

A Cons. Ione Salem fez breve relato sobre a participação do CFA, que foi muito 273 
positiva. Notificou que maiores detalhes poderão ser solicitados posteriormente à CGP. 274 

 275 
 A realização do 10º Congresso de Gestão Pública do Rio Grande do Norte 276 

(CONGESP) 277 
A Cons. Ione fez breve relato sobre o evento, cujo tema será “Inovação na 278 

Governança Pública” e acontecerá nos dias os dias 25 e 26 de agosto/2016. Na ocasião foi 279 
citado evento de Campina Grande, para o qual a CGP dará apoio. 280 

Na ocasião, foi apresentada a proposta para criação de índice. Informado que 281 
representante de uma das empresas realizará apresentação para o Plenário do CFA.  282 

 283 
4.11 Pedido de apoio institucional e financeiro: (CRIE) 284 
 CRA-AM – Projeto CRA-AM na Estrada - Itacoatiara, que acontecerá no dia 28 de 285 

junho, em Manaus/AM. 286 
Aprovada a concessão de R$ 10.000,00. Encaminhamento ao Plenário. 287 
Na ocasião, o Cons. José Samuel comentou que há Regionais que já fizeram diversas 288 

solicitações e que já receberam apoio financeiro para eventos. Em referência, o Cons. 289 
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Sergio Lobo comentou que não há um limitador, porém se houver necessidade será 290 
necessário normatizar a questão. Em esclarecimento, o Adm. Civaldo Gabriel, Coodenador 291 
da CRIE, esclareceu que a Câmara consulta regularmente o CPPRODER para verificar que 292 
não há pedidos em duplicidade. 293 

 294 
 CRA-PE – II Encontro dos Administradores da Mata Norte, que ocorrerá nos dias 295 

01 e 02 de setembro de 2016, em Carpina/PE. 296 
Aprovada a concessão de R$ 10.000,00. Encaminhamento ao Plenário. 297 

 298 
 CRA-MA - XIX EMAD - ENCONTRO MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO cujo tema 299 

central é Governança: Evidências na Gestão Pública e Privada, ocorrerá de 14 a 300 
16 de setembro de 2016 em São Luiz/MA 301 

Aprovada a concessão de R$ 15.000,00. Encaminhamento ao Plenário. 302 
 303 
 CRA-SC – I Gincana de Administração, que ocorrerá de julho a setembro de 2016, 304 

em Santa Catarina. 305 
Aprovada a concessão de R$ 10.000,00. Encaminhamento ao Plenário. 306 

 307 
 CRA-TO – XX ENATO – Encontro Nacional de Administradores do Tocantins, que 308 

ocorrerá nos dias 20 e 21 de outubro, em Palmas/TO. 309 
Aprovada a concessão de R$ 15.000,00. Encaminhamento ao Plenário. 310 
 311 

4.12 Informes da CRIE      312 
 Convenção do Sistema CFA/CRAs 2016 (Comissão) 313 

O Superintendente Douglas Evangelista informou que os Coordenadores já foram 314 
instruídos sobre a necessidade de apresentação dos temas. Assim, as Câmaras deverão 315 
apresentar suas propostas de apresentação dos temas e outras diretrizes para a Convenção 316 
do Sistema que ainda estão pendentes. Citada a necessidade de os Diretores definirem com 317 
os Coordenadores. 318 

 319 
 Informes da UNIDA (Comissão) 320 

Item retirado de pauta. 321 
 322 

 Realização do XV FIA em 2017 323 
A Cons. Aldemira Drago informou que apenas o CRA-RS apresentou proposta para a 324 

realização do FIA em Gramado, que deverá ser submetida ao Plenário. 325 
 326 

 XXV Encontro Brasileiro de Administração – ENBRA, que ocorrerá de 14 a 16 de 327 
setembro, em Cuiabá/MT. 328 

Item retirado de pauta. 329 
 330 

5. OUTROS ASSUNTOS  331 

O Presidente Sebastião Mello determinou que o CRH providencie cursos de LIBRAS 332 
para atender a obrigatoriedade da instituição, conforme determina a legislação vigente. 333 

Na oportunidade, o Cons. Mauro Kreuz comentou sobre decisão judicial referente ao 334 
registro de estudantes e profissionais oriundos de cursos sequenciais afetos à 335 
Administração, cuja decisão foi favorável ao registro desses profissionais. Em discussão na 336 
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CFP, foi definido que o CFA entrará com ação rescisória. O Adv. Marcelo Dionísio 337 
esclareceu que a decisão é transitado em julgado e o CRA-SP já está efetuando o registro, 338 
sendo que o CFA deverá encaminhar orientações quanto ao procedimento a ser seguido por 339 
aquele Regional. 340 

O Cons. Mauro Kreuz noticiou que a CFP se manifestou favorável à concessão de 341 
R$ 50.000,00 para o evento da ENANGRAD, cujo posicionamento foi repassado à CRIE 342 
para que seja dado andamento ao processo. 343 

 344 
6. AGENDA PARA A PRÓXIMA REUNIÃO 345 

 7ª reunião DIREX, no dia 6 de julho de 2016, em Natal/RN. 346 
 347 
7. ENCERRAMENTO 348 

Ao final, o Presidente Sebastião Mello agradeceu a presença dos membros da 349 
Diretoria Executiva, dando por encerrada a reunião. 350 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Adm. Armando Lôbo Pereira Gomes Adm. Sebastião Luiz de Mello 
Diretor Administrativo e Financeiro Presidente do CFA 
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