
 
 

  

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 

 

ATA DA 5ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CFA DE 2017 1 
 2 
Data:  7 de junho de 2017 3 
Horário: das 9h às 18h 4 
Local:  Hotel Nobile Suites, Rio Branco/AC. 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. Sônia Ferreira Ferraz – MG, Diretora da CEPE 17 
8. Adm. André Luís Saoncela da Costa – RO, Diretor da CRIE 18 
9. Adm. Antônio José Leite de Albuquerque – RR, Diretor da CGP 19 

 20 
ASSUNTOS EM DISCUSSÃO 21 

 22 
1. ABERTURA 23 

O Presidente Wagner Siqueira cumprimentou os Diretores Executivos e demais 24 
presentes, dando-lhes boas-vindas.  25 

 26 
2. Apreciação da Ata da 4ª reunião Diretoria Executiva, realizada nos dias 18 e 19 de 27 

maio de 2017, em Brasília/DF. 28 
Em votação, a DIREX aprovou, por unanimidade, as atas em apreço. 29 
 30 

3.  CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS 31 
 Não houve destaque. 32 

 33 
4. COMUNICAÇÕES / DELIBERAÇÕES 34 
4.1. Deliberação do PRODER (Vice-Presidente) 35 

O Cons. Carlos Henrique informou que as diligências foram feitas e apenas os CRAs 36 
de Tocantins e Alagoas não haviam respondido.  37 

 38 
4.2. Aprovação dos Balancetes do CFA referente aos meses de março e abril de 2017 39 

(CAF) 40 
O Cons. Ruy Baratz apresentou os dados financeiros do CFA: receita, despesas e 41 

disponibilidade financeira. Na sequência, o Cons. Ruy relatou que os balancetes referentes 42 
aos meses de março e abril foram analisados pela CPTC, com pareceres pela aprovação. 43 

Posto em votação, a DIREX aprovou os balancetes apresentados. Encaminhamento 44 
ao Plenário. 45 
  Na oportunidade, o Cons. Antônio José de Albuquerque questionou sobre o 46 
pagamento dos veículos doados aos Regionais na gestão anterior e o Cons. Ruy Baratz 47 
esclareceu que os pagamentos estão sendo realizados, alguns foram feitos em março e abril. 48 
 49 
4.3. 3ª Reformulação Orçamentária do CFA (CAF) 50 

O Cons. Ruy Baratz apresentou as movimentações necessárias no orçamento para 51 
suprir os compromissos essenciais do CFA.  52 
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  Na ocasião, o Cons. Rogério Ramos comentou sobre as alterações ocorridas na RBA 53 
e o Presidente Wagner Siqueira propôs reduzir para a quantidade de 5.000 exemplares da 54 
revista. Citou os gastos com a RBA em março e abril, destacando que em abril houve uma 55 
redução significativa e o equilíbrio mesmo se dará no segundo semestre. Assim, posto em 56 
votação, a DIREX aprovou a proposta de redução para 5.000 exemplares da RBA. 57 

Referente à reformulação orçamentária, citou a rubrica da RBA e com a diminuição do 58 
custo de impressão com a redução do número de exemplares será possível utilizar os 59 
recursos, possibilitando a movimentação dos mesmos para outras rubricas afim de suprir 60 
outras necessidades.  61 

Na oportunidade, o Presidente Wagner Siqueira comentou sobre montagem de rádio e 62 
TV no Sistema CFA/CRAs, destacando que será um investimento e será necessário 63 
equipamentos de ponta semelhantes aos das grandes emissoras.   64 

Após a análise da reformulação do orçamento, a DIREX aprovou a proposta 65 
apresentada. 66 

 67 
4.4. Doação do imóvel do CRA-PB (CAF) 68 

O Cons. Ruy Baratz noticiou que o CRA-PB propôs a venda do imóvel pertencente ao 69 
CFA que estava cedido para uso do CRA-PA. Sobre o assunto, o Superintendente Douglas 70 
lembrou que no passado foi passada uma procuração ao Regional para que a situação do 71 
imóvel fosse resolvida com a transferência definitiva do imóvel para o CRA-PB, porém a 72 
transferência não foi efetivada. 73 

O Cons. Ruy Baratz informou que a CAF analisou o pedido. Prosseguiu com a leitura 74 
do parecer da ASJ/CFA, elaborado pela Adv. Maira Fernandes Costa, que declara os 75 
condicionamentos para a cessão de bens de instituições públicas, não havendo óbices, desde 76 
que haja justificativa para o fato. Citou que foi recomendada a aprovação pelo Plenário. Na 77 
sequência, o Cons. Ruy Baratz fez a leitura do parecer da CAF referente ao pedido, que 78 
acompanha o parecer da ASJ/CFA, sendo, portanto, favorável, e destacando a necessidade 79 
de aprovação pelo Plenário do CFA.  80 

A DIREX acompanhou o posicionamento da CAF e da ASJ/CFA, sendo favorável à 81 
cessão do referido imóvel ao CRA-PB. Foi determinado o encaminhamento para apreciação 82 
do Plenário do CFA. 83 

 84 
4.5. Parecer opinativo do Sistema CFA/CRAs ao MEC/IES (CFP) 85 

O Cons. Mauro Kreuz relembrou o convênio firmado entre o CFA e o MEC. Relatou 86 
que de 2011 a 2017, foram 1.370 pareceres opinativos, desses apenas 19 pareceres foram 87 
contrários, ou seja, cerca de 98% dos pareceres foram favoráveis ao funcionamento dos 88 
cursos analisados. Informou sobre o posicionamento do MEC, destacando que ficou claro que 89 
os pareceres do CFA não influenciam em nenhuma decisão daquele Ministério.  90 

Sendo assim, a CFP foi favorável a não mais enviar os pareceres ao MEC, o que foi 91 
acompanhado pela DIREX na reunião anterior. O tema será exposto para apreciação do 92 
Plenário 93 

 94 
4.6. Minutas de RNs de Registro Profissional de egressos de Cursos Superiores 95 

Conexos (CFP) 96 
A Adm. Sueli Moraes esclareceu que primeiramente o tema será tratado para 97 

regulamentação de cursos de nível médio. Os pareceres serão apresentados e deverá ser 98 
feita a leitura dos textos. Será encaminhado para votação na Plenária o registro de 99 
profissionais de nível médio. Foi informado que as minutas de Resolução Normativa estão 100 
prontas e serão apresentadas ao Plenário para deliberação. 101 

Na oportunidade, o Presidente Wagner Siqueira informou que o tema será conduzido 102 
no Plenário para a apreciação do registro para profissionais de nível médio, mas se houver 103 
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possibilidade será apreciado também o registro para Mestres e Doutores, caso não haja 104 
abertura haverá apenas discussão a respeito. Comentou que o registro desses profissionais 105 
será um grande avanço para o Sistema CFA/CRAs. 106 

 107 
4.7. Minuta de alteração da RN 481, que trata da isenção do pagamento de taxas e 108 

remissão de débitos (ASJ) 109 
O Presidente Wagner Siqueira comentou que a questão foi colocada pelo Advogado 110 

do CRA-MG. Sobre o assunto, o Adv. Marcelo Dionísio comentou que a proposta se baseia 111 
em um questionamento sobre a legislação tributária e suscitou dúvida a respeito. A proposta 112 
visa aprimorar a regra vigente para que não haja dúvidas de interpretação na aplicação do 113 
direito. O texto praticamente foi repetido apenas com alguns ajustes necessários. Feita a 114 
leitura do texto pelo Adv. Marcelo Dionísio, que também fez os esclarecimentos necessários a 115 
respeito. Assim, posto em votação, a DIREX aprovou a minuta apresentada. 116 
Encaminhamento ao Plenário para apreciação. 117 

 118 
4.8. Minuta de alteração das Resoluções Normativas 450/2014 e 462/2015 para dispor 119 

sobre o uso do nome Social (ASJ) 120 
O Adv. Marcelo Dionísio fez a leitura das minutas das Resoluções Normativas que 121 

tratam do tema em referência. A proposta consiste na inserção do nome social, endereço 122 
residencial e profissional e telefone na CIP.  123 

Posto em votação, a DIREX aprovou a proposta apresentada. Encaminhamento ao 124 
Plenário. 125 

 126 
5. OUTROS ASSUNTOS  127 

FIA (CRIE) – Sobre a concessão de R$ 100.000,00 para o FIA, aprovado na ultima 128 
reunião plenária, houve questionamento sobre as providências tomadas pela CRIE para o 129 
cumprimento das exigências impostas. O Cons. André Saoncela prestou esclarecimentos a 130 
respeito e fez a leitura do ofício enviado pelo CRA-RS, citando as condições para a 131 
concessão do valor em referência. O Presidente Wagner Siqueira lembrou que já foi definido 132 
que eventos nacionais como ENBRA, FIA e o Congresso Nacional de Gestão Pública sejam 133 
realizados pelo CFA, com o apoio de Regionais que sediarem e não o inverso. O Cons. Ruy 134 
Baratz comentou sobre a necessidade de negociação entre ambas as partes. O Presidente 135 
Wagner Siqueira comentou que há pedidos de Regionais para gratuidade da inscrição. Assim, 136 
foi apresentada a contraproposta a ser apresentada ao CRA-RS: concessão de 100 137 
inscrições e a desobrigatoriedade da permanência no hotel do evento, tendo sido informado 138 
que o CFA arcará com o transfer dos seus, o que foi aprovado pela DIREX.  139 

Na oportunidade, o Presidente Wagner acrescentou que eventos externos, a exemplo 140 
da Missão Suécia, não serão mais apoiados pelo CFA e solicitou à DIREX que não mais 141 
aprove apoios semelhantes a esses eventos. Caso o Regional queira realizar, que o faça, 142 
mas fará sozinho. Destacou que o CFA não tem controle de nada e por isso o CFA não 143 
apoiará mais esse tipo de projeto, o que teve a anuência da DIREX.  144 

Demonstrativos financeiros do CFA (CAF) – O Cons. Ruy Baratz apresentou os 145 
dados financeiros do CFA, receita e despesa e disponibilidade financeira.  146 

Dívida Ativa – Em virtude do questionamento apresentado pelo Adm. Fábio Macêdo, 147 
foi informado que no novo sistema, já implantado em alguns Regionais, a dívida ativa estará 148 
disponibilizada inclusive na contabilidade. Na ocasião, o Presidente Wagner noticiou que o 149 
sistema será implantado nos CRAs do Maranhão Paraíba e Mato Grosso. 150 
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Prestação de contas do CRA-PA (CAF) – Foi informado que será necessário fazer 151 
uma ação de cobrança pela apropriação indébita de recursos. Sobre a ação de cobrança 152 
trabalhista no CRA-PA representarão o CFA o Cons. Ruy Baratz e o Adv. Marcelo Dionísio. 153 

Pedidos de concessão de recursos (CRIE):  154 

 II Fórum Nacional de Gestão Pública (CRA-PB) – Aprovada a concessão de 155 
R$ 15.000,00. Encaminhamento ao Plenário. 156 

 I Fórum de Gestores, Coordenadores, Professores e líderes (CRA-MA) – 157 
Aprovada a concessão de R$ 15.000,00. Encaminhamento ao Plenário. 158 

FENEAD (CAF) – O Cons. Ruy Baratz noticiou que foi encaminhado expediente à 159 
FENEAD questionando sobre a prestação de contas que ainda se encontra pendente. Citou 160 
que a CFP fez um histórico sobre as ações relativas à FENEAD, o qual foi lido constando as 161 
afirmativas e negativas referentes às solicitações da FENEAD. O Cons. Ruy comunicou que o 162 
posicionamento da CAF é pela negativa da solicitação de regularização da situação de 163 
pendência e de irregularidade da FENEAD. Entretanto, a DIREX determinou que seja 164 
constituída uma Comissão com o Vice-Presidente do CFA, Cons. Carlos Henrique Mendes, e 165 
o Cons. André Saoncela para fazer um estudo sobre a viabilidade de recuperação da 166 
FENEAD. Na ocasião, o Cons. Ruy Baratz sugeriu a proposta para a realização de um 167 
workshop com o tema: “Que tipo de profissional quero me tornar”. 168 

Comunicado (Presidência) – O Presidente Wagner Siqueira comunicou o falecimento 169 
da Adm. Ailema Silva Pucú, em Brasília/DF.  170 
 171 
 172 
6. AGENDA PARA A PRÓXIMA REUNIÃO 173 

 Reunião DIREX, 5 de julho de 2017, em Teresina/PI. 174 
 175 
7. ENCERRAMENTO 176 

Ao final, o Presidente Wagner Siqueira agradeceu a presença dos membros da 177 
Diretoria Executiva, dando por encerrada a reunião. 178 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

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

CRA-RS nº 2117 CRA-RJ nº 01-02903-7 


