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ATA DA 8ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CFA DE 2016 1 

 2 
Data:  12 de setembro de 2016 3 
Horário: 14h às 18h 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. Mauro Kreuz – SP, Diretor da CFP 15 
6. Adm. José Samuel de Miranda Melo Júnior – MA, Diretor da CFR 16 
7. Adm. Marcos Clay Lucio da Silva – AC, Diretor da CRIE 17 
8.  Adm. Marly de Lourdes Uliana – RN, Vice-Diretora da CGP 18 
9. Adm. Alaércio Soares Martins – MT, Diretor da CEPE 19 
 20 
B – Ausência justificada 21 
1. Adm. Ione Macedo de Medeiros Salem – RN, Diretora da CGP 22 
 23 

ASSUNTOS EM DISCUSSÃO 24 
 25 
1. ABERTURA 26 

O Presidente Sebastião Mello cumprimentou os Diretores Executivos e demais 27 
presentes, dando-lhes boas-vindas. 28 

 29 
2. Apreciação das atas da 7ª reunião DIREX, realizada no dia 06 de julho de 2016, em 30 

Natal/RS, e da reunião DIREX Extraordinária, realizada no dia 18 de agosto de 2016, 31 
em Salvador/BA. 32 

Em votação, a DIREX aprovou, por unanimidade, a ata em apreço. 33 
 34 

3.  CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS 35 
A relação de correspondências recebidas encontrava-se disponível sobre a Mesa 36 

Diretora dos Trabalhos. Na ocasião, o Presidente Sebastião Mello comunicou a ausência 37 
justificada da Cons. Ione Macedo de Medeiros Salem, representada pela Adm. Marly de Lourdes 38 
Uliana. 39 
  40 
4. COMUNICAÇÕES / DELIBERAÇÕES 41 
4.1. Informes do PRODER (Vice-Presidente) 42 

O Cons. Sérgio Lobo noticiou que foram 80 projetos aprovados pela Comissão do 43 
PRODER. Citou o projeto do CRA-DF, “Nova Visão da Mulher como Protagonista no Cenário 44 
Nacional”, cujo pleito foi de R$ 120.000,00. Foi citada a necessidade de informações sobre os 45 
custos detalhados do evento e determinado pela DIREX que a Comissão do PRODER solicite 46 
maiores esclarecimentos ao CRA-DF sobre o referido evento. 47 

 48 
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4.2. Informes da CAF 49 
 Demonstrativos Financeiros 50 

O Cons. Armando Lôbo apresentou os demonstrativos financeiros do CFA referentes ao 51 
mês vigente. Na oportunidade, o Cons. Sérgio Lobo comunicou que, por ordem da 52 
Presidência do CFA, foi feita a retirada dos recursos do CFA da Caixa Econômica Federal - 53 
CEF, que foram transferidos para o Banco do Brasil. O fato se deve à dificuldade de 54 
negociação de patrocínio com a Caixa Econômica para a realização do ENBRA. Foi 55 
informado que a conta na CEF continua aberta e os recursos do PRODER ainda estão 56 
naquele banco. 57 

 58 
 Implantação do serviço VOIP (ramal-ramal) para todo o Sistema CFA/CRAs 59 

O Cons. Armando Lôbo informou que será adquirido pelo CFA o pacote de telefonia 60 
VOIP. O custo ficará em R$ 500,00 mensais e o equipamento a ser adquirido é R$ 8.000,00. A 61 
intenção é ampliar para os Regionais, portanto, a CAF está aguardando a resposta dos CRAs 62 
para dar andamento ao projeto. 63 

 64 
4.3. Aprovação do Balancete do CFA referente ao mês de junho/2016 (CAF) 65 

O Adm. Joaquim Luciano Farias informou que a CPTC analisou o balancete de 66 
junho/2016, cujo parecer foi pela aprovação. Posto em votação, a DIREX aprovou o balancete 67 
em referência conforme apresentado. Encaminhamento ao Plenário. 68 

 69 
4.4. Alteração da RN CFA Nº 439/2014 – que Dispõe sobre concessão de Diárias. (CAF) 70 

O Cons. Armando Lôbo apresentou a minuta da RN CFA nº 439/2014 com as alterações 71 
propostas, cujos artigos foram analisados pelos membros da Diretoria Executiva. Posta em 72 
votação, a DIREX aprovou a minuta apresentada. Encaminhamento ao Plenário. 73 

 74 
4.5. Aprovação do pedido de auxilio financeiro para o CRA-AP (CAF) 75 

O Cons. Armando Lôbo informou que o CRA-AP solicitou apoio financeiro, como 76 
doação, para atender as necessidades financeiras quanto ao cumprimento das obrigações 77 
daquele Regional. A CAF informou que o CFA não concede doação de recursos e o aporte 78 
financeiro poderá ser feito mediante empréstimo. Assim, a CAF analisou a situação atual do 79 
CRA-AP e, posto em discussão, a Diretoria Executiva analisou os dados apresentados. Foi 80 
questionado sobre a situação de outros empréstimos concedidos a Regionais que tiveram a 81 
assinatura de um TAC e a obrigatoriedade do seu cumprimento.  82 

Sobre o assunto, a Cons. Marly Uliana citou ser importante o CFA realizar diligências 83 
nesses Regionais e dar apoio nos processos de gestão, inclusive, na capacitação e no 84 
treinamento de pessoal. Com a palavra, o Cons. Sérgio Lobo sugeriu à CAF a 85 
disponibilização de técnicos para auxiliar os Regionais nesse sentido.  86 

Apresentada a proposta da CAF para a concessão de empréstimo de R$ 80.000,00 em 87 
60 vezes, mediante assinatura do TAC, com medidas determinadas a serem observadas e 88 
cumpridas pelo CRA-AP, a qual foi aprovada pela DIREX, devendo ser encaminhado àquele 89 
Regional um integrante da CAF para auxiliar na gestão. Encaminhamento ao Plenário para 90 
apreciação. 91 
  92 
4.6. Aprovação da prestação de Contas do CRA-PB – Exercício 2012 (CAF) 93 

O Cons. Armando Lôbo apresentou relato da CAF referente à prestação de contas do 94 
CRA-PB, exercício de 2012, pela não aprovação das contas do PRODER daquele Regional. 95 
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Foi citado que o gestor responsável pela geração da pendência ou reprovação das contas 96 
deve ser responsabilizado, visto que o Regional não pode ser penalizado pelos atos do 97 
gestor. Foi ressaltada a necessidade de rever a Resolução Normativa para acatar esse 98 
dispositivo. 99 

Posto em votação, a DIREX aprovou, por unanimidade, o parecer da CAF pela não 100 
aprovação das contas do PRODER do CRA-PB do exercício de 2012 e os gestores que 101 
geraram a não aprovação das contas deverão ser responsabilizados. Encaminhamento ao 102 
Plenário para apreciação. 103 

 104 
4.7. Requerimento de bolsa de estudo (CAF) 105 

O Cons. Armando Lôbo apresentou o requerimento do Empregado Marcelo Gomes da 106 
Silva, que solicitou bolsa de estudos para o curso de Tecnologia em Gestão Pública, 107 
oferecido pela Universidade Anhanguera-Uniderp. Em análise, os Diretores presentes e o 108 
Presidente Sebastião Mello se manifestaram pelo cumprimento do período de experiência do 109 
referido Empregado, admitido em 14/06/2016.  110 

Posto em votação, a DIREX determinou que haja o cumprimento do período de 111 
experiência exigido pela CLT, do prazo de 90 dias e, após a avaliação, o pedido retorne à 112 
pauta da Diretoria Executiva para análise. 113 

 114 
4.8. Informes da CFP 115 
 Audiência realizada na SESU/MEC 116 

O Cons. Mauro Kreuz fez breve relato sobre a reunião ocorrida na SESU/MEC, para 117 
tratar do projeto Escola Amiga do Empreendedor, em âmbito nacional, que seria 118 
institucionalizado e ampliado. A proposta é da SESU/MEC e da Secretaria da Pequena e 119 
Micro Empresa. Foi ponderado que o público alvo não ficou bem especificado. Na ocasião, o 120 
Cons. Mauro destacou que o grande desafio é ter professores em condições de capacitar 121 
empreendedores, capazes de transpor do mundo teórico para o mundo real prático. Ao final, 122 
acrescentou que o CFA foi convidado em conjunto com outras instituições, como o Conselho 123 
de Contabilidade, para fazer parte desse projeto.  124 

 125 
 Agenda com Mantenedoras 126 

O Cons. Mauro Kreuz comentou sobre o Convênio de Cooperação Técnica e 127 
Institucional com os Mantenedores de IES. Relembrou que apresentou em reunião anterior a 128 
estrutura em que se encontram as IES privadas e fez breve relato sobre o andamento dos 129 
trabalhos. 130 

 131 
 Prêmio Belmiro Siqueira de Administração 132 

O Cons. Mauro Kreuz comentou sobre a comemoração do Jubileu de Prata do Prêmio 133 
Belmiro Siqueira, tendo sido sugerido a indicação de um nome de peso para a referida 134 
edição. Informou que o andamento será similar ao que ocorreu com o Prêmio Guerreiro 135 
Ramos. 136 

 137 
4.9. Aprovação da Minuta da RN para a Certificação Profissional em Administração do 138 

Sistema CFA/CRAs. (CFP) 139 
O Cons. Mauro Kreuz noticiou que a CFP desenvolveu uma nova Resolução Normativa 140 

para abranger as melhorias ocorridas no projeto de Certificação Profissional em 141 
Administração do Sistema CFA/CRAs. Foi feita uma série de “enxugamentos”, o que tornou a 142 
RN mais sucinta, sem o envolvimento da parte operacional. Citou que está sendo construído 143 
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um novo sistema com todas as interfaces, com o intuito de contemplar todas as melhorias 144 
observadas, e a previsão é que seja implantado ainda este ano. Noticiou que a CDI está 145 
desenvolvendo um novo plano de comunicação para a Certificação Profissional, com a 146 
definição do público e as estratégias a serem desenvolvidas. A nova modelagem será testada 147 
em alguns estados antes, para que seja possível fazer as melhorias observadas, e só depois 148 
será aplicado em todo o País. No que se refere à FGV, informou que as negociações estão 149 
bem avançadas e estão responsáveis pela elaboração das questões. 150 

Ao final, o Presidente Sebastião Mello solicitou à CDI que inclua a FGV como parceira e 151 
faça a divulgação da Certificação Profissional. 152 

 153 
4.10. Informes da CDI 154 
 Campanha de Valorização Profissional 155 

O Cons. Carlos Alberto Ferreira Júnior fez a apresentação do material desenvolvido 156 
para a Campanha de Valorização Profissional. Apresentou o roteiro para um VT de 30 157 
segundos. Relatou que essa é a oportunidade de gerar a discussão sobre a contratação de 158 
profissionais formados e registrados. Entretanto, mencionou que o Conselho de Educação 159 
Física recentemente divulgou uma campanha semelhante, com essa mesma linha, o que 160 
inviabilizou todo o trabalho desenvolvido, assim, propôs que seja discutido um novo tema a 161 
ser desenvolvido, outra linha para a campanha, o que foi acatado pela DIREX. Assim, a 162 
campanha será repensada. 163 

 164 
 Produtos de Comunicação do CFA. 165 

O Cons. Carlos Alberto Ferreira Júnior citou os meios de divulgação da CDI e do 166 
Sistema CFA/CRAs, pelos quais Conselheiros Federais e os Regionais podem acessar. 167 

 168 
4.11. Aprovação da Campanha Quite anuidade e ganhe um ano de RBA (2017) (CDI) 169 

O Cons. Carlos Alberto apresentou a Campanha Quite Anuidade e Ganhe a Assinatura 170 
da RBA, seguindo os mesmos moldes anteriores.  171 

Na oportunidade, o Cons. José Samuel fez comentários sobre a RBA, sobre o seu 172 
conteúdo, suas colunas, citando que a revista chegou a uma maturidade importante, mesmo 173 
não sendo independente. Mencionou que acredita que ela já deveria se manter e questionou 174 
sobre estratégias para alcançar total independência do CFA, sobre outros olhares para 175 
incentivar o leitor a adquirir a revista. Acrescentou que a estratégia, talvez, não seja a troca de 176 
espaço, mas sim a valorização de áreas importantes, como veículos, telefonia, mobiliário, 177 
dentre outras, e a necessidade de um setor comercial para trabalhar a publicidade.  178 

Posto em votação, a DIREX aprovou a referida campanha, por unanimidade. 179 
Encaminhamento ao Plenário. 180 

 181 
4.12. Aprovação do pedido de apoio institucional e financeiro dos CRAS 182 
 CRA-TO para 22º Congresso Nacional de Jovens Empreendedores - Conaje  183 

A DIREX aprovou, por unanimidade, a concessão de R$ 10.000,00. Encaminhamento 184 
ao Plenário. 185 

 186 
 CRA-RS para XXII Congresso Mundial de Administração (CRIE) 187 

A DIREX aprovou, por unanimidade, a concessão de R$ 45.000,00. Encaminhamento 188 
ao Plenário. Foi definido que a delegação que irá representar o CFA será definida 189 
oportunamente e os custos serão por conta do CFA.  190 



5 
 

  
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 

 

4.13. Informes da CGP 191 
 Realização do 10º Congesp 192 

A Cons. Marly Uliana informou que representantes da CGP, a Cons. Ione Salem, o 193 
Cons. Carlos Henrique e o Adm. Rodrigo Moura, participaram do CONGESP. Relatou que a 194 
Cons. Ione Salem recebeu homenagem na ocasião por ter sido uma das idealizadoras do 195 
evento. Citou a participação do Presidente Sebastião Mello no Painel sobre Governança. 196 
Manifestou agradecimentos à CDI pela parceria na divulgação do evento. Com palavra, o 197 
Presidente Sebastião Mello comentou que proferiu palestra e que o evento foi bastante 198 
concorrido e muito positivo.  199 

Na oportunidade, o Cons. José Samuel comentou que o CONGESP chegou a uma 200 
maturação que ultrapassa as fronteiras do Estado do Rio Grande do Norte, propondo que se 201 
torne um evento nacional, conforme já mencionado em Plenário, com recursos já definidos no 202 
orçamento do CFA e de forma itinerante pelo Brasil. Sugeriu que os primeiros Estados a 203 
sediar o evento sejam Estados de maior visibilidade, como São Paulo, Rio de Janeiro, 204 
Brasília. Sobre o assunto, o Presidente Sebastião Mello citou que o CONGESP é um evento 205 
do Governo daquele Estado e propôs a criação de um evento de Gestão Pública, em âmbito 206 
nacional e itinerante, do próprio Sistema CFA/CRAs, cuja proposta foi aprovada, por 207 
unanimidade, pela DIREX. Ao final, o Cons. Sérgio Lobo lembrou que os Estados podem 208 
solicitar recursos do PRODER para sediar o evento. 209 

 210 
4.14. Informes da CFR 211 
 Catálogos do CBA 212 

O Cons. José Samuel comentou que o material foi analisado e foram observadas 213 
algumas melhorias. Assim, propôs que o material seja apresentado na reunião plenária de 214 
outubro, o que teve a anuência da DIREX. 215 

 216 
 Curso de Responsabilidade Técnica – EAD 217 

O Cons. José Samuel informou que a CFR está aguardando o posicionamento da 218 
empresa. 219 

 220 
5. OUTROS ASSUNTOS 221 

O Presidente Sebastião Mello relatou sobre a audiência pública ocorrida com 222 
representantes do campo das Públicas, com participação do Presidente Sebastião Mello e do 223 
Cons. Mauro Kreuz. Noticiou que houve a tentativa de acordo, porém representantes do setor 224 
estão inclinados a criar uma nova ciência do campo das Públicas. Sobre o assunto, o Cons. 225 
Mauro Kreuz comentou que se consideram totalmente autônomos, não subordinados e 226 
aspiram que a diretriz curricular seja apenas do campo das Públicas. O Presidente Sebastião 227 
Mello acrescentou que o CFA, a partir de agora, tomará providências a respeito para tratar 228 
desse assunto. 229 

O Cons. Mauro Kreuz informou que foi dado prazo de 30 dias à ANGRAD para se 230 
posicionar sobre a situação do campo das Públicas e, expirado o prazo, a Comissão será 231 
convocada para outra reunião. 232 

O Superintendente Douglas solicitou aos Diretores que enviem os conteúdos de cada 233 
Câmara para compor o Relatório de Gestão. Na ocasião, noticiou que futuramente todos os 234 
Estados deverão aderir ao SEI. 235 
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A Cons. Marly Uliana manifestou sua preocupação quanto à situação do CRA-PA e 236 
propôs a intervenção imediata naquele Regional. Mencionou que a gestão está se encerrando 237 
e não se pode deixar a situação da forma como está.  Sobre o assunto, o Presidente 238 
Sebastião Mello acompanhou o posicionamento da Cons. Marly Uliana e esclareceu que 239 
solicitou à CAF a análise da situação e emissão de posicionamento, além de parecer jurídico 240 
sobre o caso. Sobre o assunto, o Cons. Armando Lôbo informou que a CAF também é 241 
favorável à intervenção e tem trabalhado para solucionar a questão. Foi informado que, 242 
conforme aprovado pelo Plenário, serão reabertas as contas do exercício de 2013 para serem 243 
auditadas. 244 

 245 
6. AGENDA PARA A PRÓXIMA REUNIÃO 246 

 9ª DIREX, dia 26 de outubro de 2016, em Brasília/DF. 247 
 248 
7. ENCERRAMENTO 249 

Ao final, o Presidente Sebastião Mello agradeceu a presença dos membros da 250 
Diretoria Executiva, dando por encerrada a reunião. 251 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 


