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ATA DA 4ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CFA DE 2017 1 
 2 
Data:  18 e 19 de maio de 2017 3 
Horário: 14h às 18h (18/05) e das 08h30 às 12h (19/05) 4 
Local:  Sede do CFA, em Brasília/DF. 5 
 6 
PRESIDÊNCIA: Adm. Wagner Siqueira 7 
SECRETARIA:  Adm. Ruy Pedro Baratz Ribeiro 8 
 9 
A – Conselheiros presentes 10 
1. Adm. Wagner Siqueira – RJ, Presidente 11 
2. Adm. Carlos Henrique Mendes da Rocha – PI, Vice-Presidente 12 
3. Adm. Ruy Pedro Baratz Ribeiro – RS, Diretor da CAF 13 
4. Adm. Marcos Kalebbe Saraiva Maia Costa – PB, Diretor da CFR 14 
5. Adm. Mauro Kreuz – SP, Diretor da CFP 15 
6. Adm. Rogério Ramos de Souza – TO, Diretor da CDI 16 
7. Adm. André Luís Saoncela da Costa – RO, Diretor da CRIE 17 
8. Adm. Antônio José Leite de Albuquerque – RR, Diretor da CGP 18 
 19 
B – Ausências justificadas 20 
1. Adm. Sônia Ferreira Ferraz – MG, Diretora da CEPE 21 

 22 
ASSUNTOS EM DISCUSSÃO 23 

 24 
1. ABERTURA 25 

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

 28 
2. Apreciação da Ata da 3ª reunião Diretoria Executiva, realizada nos dias 26 e 27 de 29 

abril de 2017, em Brasília/DF. 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. Registro Profissional de Técnicos de Nível Médio. (Presidente) 37 

O Presidente Wagner Siqueira comentou que a proposição está em tramitação na 38 
Câmara dos Deputados. Citou que foi feito um estudo no CRA-RJ e o Coordenador da 39 
Assessoria Acadêmica daquele Regional, Adm. Raphael Monteiro, fez um estudo a respeito, 40 
que foi apresentado à Diretoria Executiva. Destacou que sempre houve questionamentos de 41 
egressos dos cursos Técnicos sobre o registro profissional no Regional. Citou que 42 
recentemente foi criado um novo eixo - Gestão e Negócios que está inserido no campo de 43 
Administração, como o curso Técnico de Administração possui carga horária de 1000 horas, 44 
em razão da demanda do mercado. O curso propicia a formação de profissionais para 45 
executar as funções de apoio administrativo, protocolo e arquivo, confecção e expedição de 46 
documentos administrativos e controle de estoques, operar sistemas de informações 47 
gerenciais de pessoal e material, utilizar ferramentas da informática básica, como suporte às 48 
operações organizacionais. O curso também é ofertado pela Marinha do Brasil, pelo Exército 49 
Brasileiro e pela Aeronáutica. Citou que outros cursos estão também nesse eixo. 50 
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Relatou que depois de feita a análise no Catálogo de Cursos do MEC foi feita também 51 
junto aos Conselhos de Fiscalização Profissional sobre o registro de profissionais de nível 52 
médio, tendo sido constatado que os Conselhos de Fiscalização já registram esses 53 
profissionais em diversos campos de atuação. Ressaltou que o registro de profissionais de 54 
nível médio nos CRAs propiciará o exercício do papel social do Conselho, o fortalecimento 55 
dos CRAs pelo aumento de receita/arrecadação (aumento substancial) e o atendimento à 56 
demanda de concursos de nível médio em Gestão e Negócios.  57 

O Presidente Wagner Siqueira se manifestou em defesa do registro, citando a 58 
importância da fiscalização do exercício desses profissionais nos campos da Administração. 59 
Acrescentou que outros Conselhos de Fiscalização Profissional já registram profissionais de 60 
nível médio e, inclusive, alguns Conselhos de Fiscalização têm disputado o registro desses 61 
profissionais. Com a palavra, o Cons. Mauro Kreuz acompanhou o Presidente e manifestou 62 
seu posicionamento favorável ao registro. Em esclarecimento, o Adv. Marcelo Dionísio citou 63 
que a Lei 4.769/1965 prevê o registro de profissionais de nível médio.  64 

Na oportunidade, o Cons. Mauro Kreuz comentou sobre os cursos de mestrado e 65 
doutorado profissionais e informou que a CAPES deverá fazer um estudo a respeito dos 66 
cursos no prazo de 180 dias, o que poderá alterar a visibilidade desses cursos. Acredita que 67 
esses novos pensamentos e a ruptura de paradigmas vem para provocar evolução dessas 68 
questões. O Cons. Antônio José também teceu comentários a respeito, citando que sua 69 
formação inicial é técnica. 70 

O Presidente Wagner Siqueira propôs a condução da discussão no Plenário e espera 71 
que haja o mínimo de consenso para propiciar o registro para esses profissionais, citando que 72 
é possível que a decisão não contará com unanimidade dos votos, mas é preciso defender o 73 
papel social do Conselho e a fiscalização da atuação desses profissionais no mercado. Na 74 
oportunidade, o Cons. Carlos Henrique manifestou sua satisfação quanto à proposta. 75 

Em decisão, quanto à condução do registro de profissionais de nível médio, foi 76 
determinado o encaminhamento à CFP e à CFR, que juntas deverão fazer o estudo, elaborar 77 
o parecer e a minuta da Resolução Normativa para o encaminhamento ao Plenário. Quanto 78 
ao registro de Mestres e Doutores, a DIREX fez o encaminhamento à CFP e à CFR para que 79 
juntas façam o estudo da questão. 80 

 81 
4.2. Sistemática para a pauta das Assembleias (Presidente) 82 

O Presidente Wagner Siqueira expôs a necessidade de definir a sistemática para as 83 
reuniões de Presidentes. Em discussão, os Conselheiros Antônio José de Albuquerque e 84 
Mauro Kreuz se manifestaram a respeito. Foi citado que a Assembleia de Presidentes 85 
regimentalmente tem caráter consultivo. O Presidente comentou que na reunião devem ser 86 
tratados assuntos de caráter geral, de interesse de todos os Regionais. Foi sugerido que 87 
sejam postos assuntos gerais, seja feito o pinga fogo, com definição de tempo de fala dos 88 
participantes. O Presidente Wagner Siqueira destacou a necessidade de obter mais proveito 89 
das reuniões. Ao final, a DIREX foi favorável em se manter a metodologia atual com o pinga 90 
fogo. 91 

 92 
4.3. Curso de Gestão Pública - Convênio com a Universidade Coorporativa do CRA-RJ. 93 

(Presidente) 94 
O Cons. Antônio José Albuquerque comentou sobre o andamento do referido projeto, 95 

destacando que a Colaboradora Berenice Lima Macedo Costa esteve com a CGP para tratar 96 
do tema. Informou que foi feito contato com a Prof. Helena Tonet que seria a conteudista do 97 
curso. Comentou que a Publix teria o maior know how nesse campo e está sendo analisado 98 
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quem poderá atender melhor os anseios do Sistema CFA/CRAs. Citou que surgiu a ideia de 99 
se criar um curso sobre o uso do IGM, de forma que seja bem interativo. Na oportunidade, o 100 
Cons. Antônio José comentou que o CRA-RS fez convite para estar presente na Assembleia 101 
Legislativa do RS, com convite ao Presidente Wagner, que comentou ser positivo para o 102 
Sistema CFA/CRAs e recomendou à CDI que faça a cobertura do evento. 103 

O Cons. Antônio José informou que serão cinco cursos a serem desenvolvidos para 104 
serem levados à Universidade Corporativa, entre eles o curso de Capacitação Técnica em 105 
Gestão Pública. Com a palavra, o Presidente Wagner Siqueira destacou a necessidade de 106 
definir com os conteudistas o pagamento e o domínio do trabalho.  107 

 108 
4.4. Ação Ordinária contra o Conselho Federal de Medicina, solicitando a nulidade do 109 

Art. 1º da Resolução 2149/2016 – Aprova a Relação de Especialidades e Áreas de 110 
Atuação Médica. (Presidente) 111 

O Cons. Marcos Kalleb ressaltou que não é possível permitir que outras áreas 112 
invadam o campo da Administração e por isso foi ajuizada ação contra a decisão do Conselho 113 
Federal de Medicina quanto à Resolução nº 2140/2016 daquele Conselho. Na ocasião, o Adv. 114 
Marcelo Dionísio anunciou que entrou com ação judicial, por meio de uma tutela de evidência 115 
para contrapor a referida Resolução do Conselho Federal de Medicina. A ASJ/CFA aguarda 116 
decisão judicial. 117 

 118 
4.5. Apresentação do andamento do projeto do Sistema Coorporativo de Conselhos 119 

nos CRAs: AL, MA, MT, PB e CFA (Presidente) 120 
Foi feito breve relato sobre o andamento do referido projeto, citou que foram 121 

identificados itens a serem corrigidos nos Estados. Foi dito que no CRA-MT quase a 122 
totalidade da documentação está em papel, há dificuldades com a estrutura contábil, o que 123 
possibilita falhas no demonstrativo contábil do Regional. Foi citada a possibilidade de retirada 124 
da certidão de regularidade profissional pela web. Sobre o CRA-MA, foi identificada uma 125 
equipe maior do que o CRA-MT, há dificuldades de base e de estrutura, nessa as dificuldades 126 
são mais sérias. Observou que o atendimento costuma ser feito por Estagiário, há distinção 127 
de camisa.   128 

Sobre o CRA-PB, também foram identificados problemas com a estrutura de rede, 129 
com a internet, há bases segregadas que não se comunicam, há duplicidade de emissão de 130 
boletos, entre outros itens. No CRA-AL foram identificadas falhas no cadastro e no protocolo, 131 
divergências entre registros primários e secundários, há problemas de distribuição da rede, 132 
queda constante do sistema, com a rede wireless, citou que há grande “turn over” no Regional 133 
no setor de informática. Foi informado que é possível iniciar a parte de fiscalização no 134 
Regional.  135 

Foi informado que no geral todos os CRAs avaliados possuem problemas com a 136 
internet e com a estrutura de rede. Em média, o projeto foi implantado em três dias. Todos os 137 
CRAs precisam de equipamentos de atendimento, bem como fazer a conversão do arquivo 138 
existente em papel para a forma digital, além da necessidade de treinamento de pessoal.  139 
Citou que nessa primeira etapa inclui a lapidação do Sistema CFA/CRAs para dar andamento 140 
às implantações necessárias. 141 

 142 
4.6. Manutenção ou não dos pareceres opinativos dos cursos de Administração, junto a 143 

SERES/MEC (CFP) 144 
O Cons. Mauro Kreuz comentou sobre o processo vigente na avaliação dos cursos de 145 

Administração junto à SERES/MEC. Citou que o Decreto nº 8754 de 10/05/2016 restringe o 146 
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escopo de avaliação dos cursos. O Parecer CES/CNE 785/2016, homologado por despacho 147 
do ministro publicado no DOU, com base no questionamento sobre a legalidade da 148 
publicação de pareceres do Conselho Federal de Enfermagem na avaliação de cursos, cita a 149 
impropriedade dos Conselhos de vetarem o funcionamento de cursos. Citou que o Sistema 150 
CFA/CRAs chancelou o ensino dos cursos de Administração.  151 

Entretanto, em resposta a questionamentos apresentados à SERES/MEC, foi dito que 152 
nada é feito com a avaliação feita pelo Sistema CFA/CRAs, bem como nada mudaria na 153 
avaliação do MEC. Destacou que a declaração deixou claro que houve dispêndio de tempo, 154 
de recursos e todos os esforços do Sistema CFA/CRAs não geram impacto. Comentou que a 155 
resposta do último parecer do CES/CNE sacramentou que essa avaliação não é papel do 156 
Conselho de Fiscalização. A proposta, então, seria de encerrar as atividades. Não enviar mais 157 
os pareceres. 158 

Em decisão, ficou determinado que a CFP deverá enviar ofício aos Regionais e aos 159 
Conselheiros Federais esclarecendo que o CFA não mais enviará pareceres de cursos ao 160 
MEC.  161 

 162 
4.7. Informes do PRODER (Vice-Presidente) 163 

O Cons. Carlos Henrique comunicou o falecimento do pai da Adm. Ana Maria Ferreira, 164 
Colaboradora do CFA, e justificou que a Comissão do PRODER não se reuniu nesse período. 165 
Anunciou que a próxima reunião está agendada para junho para a análise de projetos. 166 

Sobre os recursos dos projetos de fiscalização dos CRAs do Amazonas e do Espírito 167 
Santo, o Presidente Wagner Siqueira lembrou que será analisado pelo grupo de trabalho 168 
composto pelos Conselheiros Mauro Kreuz, Rogério e Marcos Clay, entretanto, foi confirmado 169 
pelo Superintendente Douglas Evangelista que ambos Regionais ainda não enviaram a 170 
documentação. 171 

 172 
4.8. Apreciação do pedido de apoio institucional e financeiro dos CRAs: (CRIE) 173 
 CRA-PE para IV ERECAD – Encontro Regional dos Cursos de Administração. 174 

A DIREX homologou a decisão ad referendum da CRIE para a concessão de R$ 175 
15.000,00 ao referido evento. Encaminhamento ao Plenário para homologação. 176 

 177 
 CRA-RS para XV FIA - Fórum Internacional de Administração 178 

Aprovada a concessão de R$ 100.000,00, condicionada à concessão de 127 179 
inscrições gratuitas, além dos Colaboradores do CFA. O Cons. Rogério Ramos solicitou 180 
registro condicionando seu voto favorável desde que o CFA tenha voz ativa na realização do 181 
evento.  182 

 183 
4.9. Projeto “utilização do IGM-CFA” e a realização de workshops nos CRAs (CGP) 184 

O Cons. Rodrigo Moura expôs que o IGM é distribuído em três dimensões: Gastos e 185 
finanças, Qualidade de gestão e Desempenho. Apresentou material sobre o IGM e os dados 186 
já obtidos dos municípios brasileiros e citou que há uma série de ferramentas e indicadores 187 
para analisar o que impacta nas três dimensões. Destacou que é possível avaliar pontos 188 
positivos e negativos de um município e desse em relação aos demais, num panorama 189 
nacional. Foi citado que a CGP pretende realizar workshops para a utilização do IGM nos 190 
CRAs. 191 

O Presidente Wagner Siqueira comentou que seria importante uma campanha de 192 
marketing sobre o tema, sendo essencial utilizar a comunicação. O Cons. Mauro Kreuz 193 
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comentou que seria importante a aproximação com a Federação Nacional dos Municípios, a 194 
Confederação Nacional dos Prefeitos, além de outras instituições afins. 195 

O Cons. Rogério Ramos comentou que sobre os índices negativos, seria positivo 196 
repassar os resultados para a imprensa, seriam duas vertentes, produzir releases sobre 197 
temas específicos, com os melhores municípios, os piores municípios brasileiros , e lançar as 198 
informações para conhecimento da sociedade, uma vez que é importante verificar o impacto 199 
social em ambas as situações. Com a palavra, o Adm. Rodrigo Moura destacou que é preciso 200 
ter muito cuidado em relação ao ranqueamento de municípios. O Cons. Carlos Henrique 201 
comentou sobre a importância do IGM na decisão dos eleitores nas eleições de 2020.  202 

Na sequência, o Adm. Rodrigo fez a apresentação sobre o IGM e do hotsite da 203 
CGP/CFA, com demonstração do seu funcionamento e pesquisa de dados e o ranking de 204 
governança municipal. 205 

 206 
4.10. Observatório de Gestão pública (CGP) 207 

O Adm. Rodrigo Moura expôs que foram definidos quatro eixos para o Observatório – 208 
Cidadão, Gestão, Políticas Públicas e Pacto Federativo. O Cons. Mauro Kreuz chamou a 209 
atenção ao cuidado que se deve ter com as ferramentas de gestão estratégica no contexto 210 
que regem a Administração Pública. Dentro de cada um dos quatro campos seria necessário 211 
pensar em pesquisa, coleta de dados e planos de ação, embora tudo ainda esteja em 212 
desenvolvimento. A ideia é primeiramente estruturar com base no Observatório. O Cons. 213 
Mauro Kreuz comentou que o Saneamento não evolui porque a autonomia é do Estado e a 214 
escala nos municípios é pequena.  215 

Com a palavra, o Cons. Ruy Baratz destacou que é preciso ter o foco na fiscalização 216 
que o cidadão deve ter quanto às obras executadas pelo Governo e isso deve ser 217 
incentivado. Em referência, o Presidente Wagner Siqueira comentou que esse é um tempo de 218 
formação, no qual por meio do Observatório seja possível identificar as melhorias para se 219 
pensar em soluções. O Cons. Antônio José de Albuquerque comentou que serão três frentes: 220 
Saneamento, Sistema Penitenciário e Gestão Ambiental e o Observatório terá que atuar 221 
também de forma macro nas três esferas: municipal, estadual e federal. O projeto está em 222 
elaboração. 223 

 224 
4.11. Fórum de Gestão Pública (CGP) 225 

O Cons. Antônio José de Albuquerque fez relato sobre o andamento dos trabalhos. 226 
Será encaminhado ao consultor para a criação do escopo. Foi citado que o foco será também 227 
no Estado.  228 

 229 
5. OUTROS ASSUNTOS  230 
Resolução Normativa nº 499/2017 – O Presidente Wagner Siqueira comentou que o 231 
Presidente do CRA-AC apresentou questionamento sobre a Resolução Normativa nº 232 
499/2017, tendo sido encaminhado à ASJ/CFA, que analisou a questão em conjunto com o 233 
Adv. Marcelo Almeida (CRA-RJ) e a proposta seria estabelecer questões mais rígidas para a 234 
cobrança de juros e multas, porém mantendo uma margem de negociação para os Regionais. 235 
Foram citadas as possibilidades propostas para a negociação e o pagamento de dívidas e 236 
sobre a cobrança de juros e multas. Citou a necessidade de utilizar uma linguagem bem 237 
didática. O Presidente Wagner Siqueira questionou qual seria o melhor caminho. Sobre o 238 
assunto, o Cons. Rogério Ramos comentou que em situações semelhantes deveria se 239 
priorizar débitos que estão por vencer e realizar uma espécie de um feirão. O Cons. Mauro 240 
Kreuz disse ser contrário ao perdão de dívida, de juros e multas, pois vê a ação como uma 241 
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forma de premiar o inadimplente. Foi proposto que seja feita a análise do perfil do profissional. 242 
O Cons. Ruy Baratz comentou que o Sistema CFA/CRAs tem alimentado a prática da 243 
inadimplência. Assim, em decisão, a DIREX determinou que a Resolução Normativa 244 
permanecerá como está, a princípio não haverá alteração. O Presidente Wagner Siqueira 245 
encaminhou a questão à CAF e solicitou o envio da minuta produzida pela ASJ/CFA aos 246 
Diretores Executivos para conhecimento. O tema será analisado pela CAF. 247 

Nome Social – o Adv. Marcelo Almeida (CRA-RJ) expôs sobre a questão do nome social, 248 
previsto no decreto nº 8.727/2016, que dispõe sobre o uso do nome social e o 249 
reconhecimento da identidade de gênero de pessoas travestis e transexuais no âmbito da 250 
administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Lembrou que o fato foi 251 
discutido em Plenário ano passado e há um inquérito para o cumprimento do referido decreto 252 
e uma recomendação jurídica para a sua aplicação em todos os Conselhos de Fiscalização 253 
Profissional. Anunciou que o Ministério Público deverá notificar o CFA para o cumprimento. O 254 
Adv. Marcelo Dionísio anunciou que a questão poderá ser solucionada na próxima reunião 255 
plenária. O Adv. Marcelo Almeida (CRA-RJ) lembrou a necessidade de alteração da 256 
Resolução Normativa. Em decisão, a DIREX determinou que será encaminhado ao Plenário a 257 
proposta de alteração da RN 450/2014. 258 

CAF – Informes – O Cons. Ruy Baratz comentou que em relação ao CRA-PA há débitos de 259 
cotas partes e o CRA-AC também se encontra inadimplente. Apresentou a disponibilidade 260 
financeira do CFA, bem como a situação de receitas e despesas. Informou que há disponível  261 
nos bancos – Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal – aproximadamente o 262 
correspondente de R$ 31.066.000,00. Sobre o PRODER, na ocasião, o Cons. Rogério Ramos 263 
sugeriu que seja criado um índice de gestão para avaliar a gestão e os resultados nos 264 
Regionais. Sugeriu, ainda, a criação de uma Comissão para o acompanhamento dos 265 
Regionais. Sobre o assunto, o Presidente Wagner Siqueira comentou que aguardará a 266 
consolidação do IGM. Na oportunidade, o Adv. Marcelo Dionísio informou que o TCU deverá 267 
realizar uma inspeção in loco no CRA-PA.  268 

Licitações – O Cons. Ruy Baratz comentou sobre o posicionamento das licitações em 269 
andamento para a manutenção da máquina de café, aquisição de poltronas, o sistema de e-270 
mail (Google), contratação da certificadora ISO, aquisição de internet redundante. Todos os 271 
processos estão em andamento e deverão ser finalizados em breve. 272 

CFR – Informes – O Cons. Marcos Kalleb comentou sobre o andamento dos trabalhos da 273 
CFR. Sobre o CBO, informou que foi protocolado no Ministério do Trabalho o ofício para a 274 
atualização, iniciando pela área de Recursos Humanos. A Comissão está intermediando 275 
audiência com o Ministro daquela pasta com presença do Presidente do CFA para tratar do 276 
referido tema.  277 

CDI – Informes – O Cons. Rogério Ramos expôs que o estúdio da CDI está à disposição 278 
para gravar vídeos e entrevistas com Conselheiros Federais. Citou a importância de divulgar 279 
os trabalhos desenvolvidos internamente pelo CFA e essa é uma oportunidade para o Diretor 280 
divulgar o trabalho das Câmaras, destacando que basta apenas agendar com a equipe da 281 
CDI. Informou que será realizado o midia training e deverá ser priorizado algo mais específico 282 
para a realidade do Conselho. Foi questionado sobre quando ocorrerá a reunião do Conselho 283 
de Publicação e, em resposta, o Cons. Rogério Ramos informou que irá agendar.  284 

Informes sobre eventos – Antônio José e Mauro Kreuz. 285 
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Cotas partes - Sobre a cobrança de cota parte, o Adv. Marcelo Dionísio comentou sobre a 286 
possibilidade de repasse compartilhado da cota parte, ou seja, é possível que os bancos já 287 
façam o repasse direto para o Conselho Federal e questionou se o tema deve ser 288 
encaminhado ao Plenário para análise da questão. Após discussão, em decisão, a DIREX foi 289 
favorável ao encaminhamento ao Plenário da minuta de Resolução Normativa (ASJ/CFA) 290 
para regulamentar a questão.  291 

Imóvel do CFA na Paraíba – O Presidente Wagner Siqueira expôs que há um imóvel na 292 
Paraíba que foi disponibilizado ao CRA-PB por sessão de uso. Citou que o CRA-PB 293 
manifestou interesse em vender o referido imóvel.  A DIREX encaminhou à CAF para análise.  294 
 295 
6. AGENDA PARA A PRÓXIMA REUNIÃO 296 

 5ª Reunião DIREX, 7 de junho de 2017, em Rio Branco/AC. 297 
 298 
7. ENCERRAMENTO 299 

Ao final, o Presidente Wagner Siqueira agradeceu a presença dos membros da 300 
Diretoria Executiva, dando por encerrada a reunião. 301 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Adm. Ruy Pedro Baratz Ribeiro Adm. Wagner Siqueira 
Diretor Administrativo e Financeiro Presidente do CFA 
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