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ATA DA 8ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CFA DE 2017 1 
 2 
Data:  25 de outubro de 2017 3 
Horário: 14h às 18h 4 
Local:  Hotel Wish Serrano Resort & Convention, Gramado/RS 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 

 21 
ASSUNTOS EM DISCUSSÃO 22 

 23 
1. ABERTURA 24 

O Presidente Wagner Siqueira cumprimentou os Diretores Executivos e demais 25 
presentes, dando-lhes boas-vindas. Com a palavra, a Presidente do CRA-RS, Adm. Claudia 26 
de Souza Pereira Abreu, manifestou sua satisfação em receber os membros da Diretoria 27 
Executiva em Gramado, destacando a realização do FIA, que já tem cerca de 620 inscritos. 28 

 29 
2. Apreciação das Atas da 7ª reunião da Diretoria Executiva, realizada no dia 16 de 30 

agosto e da Extraordinária, no dia 23 de agosto desse ano, em Brasília/DF. 31 
Em votação, a DIREX aprovou, por unanimidade, a ata em apreço. 32 
 33 

3.  CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS 34 
 Não houve destaque. 35 

 36 
4. COMUNICAÇÕES / DELIBERAÇÕES 37 
4.1. Resposta para a Implantação do SIFA para os CRAs ES, MG, RO e TO. (Presidente) 38 
  O Presidente Wagner Siqueira fez breve relato sobre o andamento dos trabalhos. 39 
Anunciou que o sistema foi implantado nos Estados do Mato Grosso, Maranhão e Paraíba. 40 
Está agendada para esse ano a implantação do sistema no Paraná, no Ceará, no Amazonas 41 
e no Distrito Federal e, em janeiro de 2018, em Sergipe.  42 
  De janeiro a maio de 2018, o sistema deverá ser implantado nos Estados de Goiás, 43 
Roraima, Amapá, Acre e Rio Grande do Norte. Depois de maio de 2018, serão os Estados do 44 
Espírito Santo, Minas Gerais, Roraima, Pernambuco e Tocantins, se houver previsão 45 
orçamentária para o exercício de 2018.  46 

 47 
4.2. Aprovação do Calendário 2018. (Presidente) 48 
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O Superintendente Douglas Evangelista apresentou a proposta para o calendário de 49 
reuniões. Foi informado que até o momento os CRAs do Paraná e do Rio de Janeiro se 50 
candidataram para a realização do ENBRA. 51 
  Foi confirmado que o CRA-MT se candidatou para a realização da Assembleia de 52 
Presidentes no SESC Pantanal e solicitou que a reunião fosse entre os meses de abril a 53 
junho/2018 em razão do período de chuvas na região. Foi lembrado que as propostas para 54 
sediar as reuniões Plenárias, Assembleias de Presidentes e demais eventos estão pendentes 55 
de aprovação pelo Plenário e pela Assembleia de Presidentes. 56 
  Posta em votação, a DIREX aprovou a minuta do calendário conforme apresentado. 57 
Encaminhamento ao Plenário. 58 

 59 
4.3. Projeto de Lei 5511/2016 referente à obrigatoriedade de participação de Advogado 60 

na solução de conflitos (Conciliação e Mediação). (Presidente) 61 
  O Cons. Rogério Ramos relatou que o PL 5511/2016 irá passar por audiências 62 
públicas e que a ideia é postergar o seu andamento o máximo possível. Relatou que foi 63 
apresentado requerimento pelo Deputado Alberto Fraga (DF) para alterar a tramitação do PL 64 
para não conclusivo, com o objetivo de definir as Comissões.  65 

 66 
4.4. Convenção 2018 (Presidente) 67 
  O Presidente Wagner Siqueira noticiou que os CRAs do Espírito Santo e do Maranhão 68 
apresentaram suas propostas para a realização da Convenção do Sistema CFA/CRAs. Feita 69 
a análise, a DIREX aprovou a realização em São Luis do Maranhão, em março/2018, nas 70 
datas previstas no calendário de reuniões do CFA. O Presidente Wagner recomendou que 71 
seja feita a comunicação  ao Presidente do CRA-ES, Adm. Hércules Falcão, sobre a decisão. 72 

 73 
4.5. CPL proposta (Presidente) 74 
  O Presidente Wagner Siqueira apresentou a proposta para que a CPL seja composta 75 
por três membros, além da indicação dos Conselheiros Diego Cabral e José Carlos Colares 76 
para comporem Comissão, tendo sido ambas as propostas aprovadas, por unanimidade, pela 77 
Diretoria Executiva. Encaminhamento ao Plenário. 78 
 79 
4.6. Contratação de jurista para defesa do Sistema CFA/CRA na ação civil proposta pela 80 

Associação Nacional dos Servidores Efetivos das Agências Reguladoras Federais 81 
– ANER. (Presidente) 82 

O Adv. Marcelo Dionísio apresentou proposta para a contratação de escritório 83 
especializado para a defesa da ação em referência, em que servidores das agências 84 
reguladoras federais que atuam nos campos da Administração recusam a pagar a anuidade 85 
profissional. Foi sugerida a contratação do escritório do Adv. Aires Brito para atuar na 86 
questão, tendo sido feita a leitura da proposta. Sobre a questão, o Cons. Mauro Kreuz 87 
comentou que seria apropriado levantar o prejuízo social dessa questão. 88 

Foi dito que a ação deverá ser um divisor de águas nessa questão de registro e pode 89 
abrir precedente, inclusive, para outras profissões. O Adv. Marcelo Dionísio esclareceu que a 90 
contratação do escritório seria pela modalidade de dispensa de licitação, por ser profissional 91 
de notório saber e da singularidade do objeto envolvido, acrescentando que ano passado foi 92 
feito orçamento também com o escritório do Adv. Fábio Ulhoa. 93 

Em decisão, a DIREX aprovou a contratação do escritório, com a recomendação de 94 
dividir os custos com os CRAs maiores e para isso será agendada reunião para discutir o 95 
assunto com os Presidentes dos Regionais ao longo do FIA. A proposta será apresentada 96 
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para a Assembleia de Presidentes para verificar as condições de pagamento (partilha entre os 97 
Regionais). 98 

 99 
4.7. Informes do PRODER. (Vice-Presidente) 100 

O Cons. Carlos Henrique Mendes noticiou que será apresentado ao Plenário o projeto 101 
do CRA-GO, aprovado pela Comissão do PRODER. Encaminhamento ao Plenário 102 

 103 
4.8. Apreciação da Prestação de Contas do CFA – Exercício 2016 (CPTC) 104 
  Será apreciado pelo Plenário. 105 

 106 
4.9. Apreciação da Prestação de Contas dos CRAs referente ao Exercício 2016 (CAF) 107 

 CRA-AL 108 
 CRA-CE 109 
 CRA-GO 110 
 CRA-MA 111 
 CRA-PA 112 
 CRA-PB 113 
 CRA-SE 114 

O Cons. Ruy Baratz apresentou as prestações de contas do CRA de Alagoas, com 115 
parecer pela aprovação com ressalva, o qual foi aprovado.  116 

Apresentou também os pareceres dos CRAs do Ceará, Goiás, Paraíba e Sergipe, pela 117 
aprovação, os quais foram aprovados pela DIREX. 118 

Foi esclarecido que a prestação de contas do CRA-MA possui pendências e por esse 119 
motivo foi proposto que fosse apreciado na próxima reunião, o que foi acatado pela DIREX. 120 

Sobre a prestação de contas do CRA-PA, foi apresentado o parecer pela reprovação 121 
das contas, em obediência à legislação vigente e não cumprimento de suas obrigações, além 122 
de fatos identificados que geram irregularidade nas contas, o qual foi aprovado pela DIREX. 123 

Encaminhamento ao Plenário. 124 
 125 

4.10. Apreciação do Balancete do CFA referente ao mês de Agosto/2017 (CPTC) 126 
  Item não abordado. 127 

 128 
4.11. Aprovação da anuidade referente ao Exercício 2018. (CAF) 129 

O Cons. Ruy Baratz apresentou proposta de ajuste da anuidade, com correção pelo 130 
índice INPC dos últimos 12 meses – de outubro/2016 a setembro/2017 – correspondente a 131 
1,62% a serem aplicados nas anuidades de Administrador, Bacharel em campo conexo á 132 
Administração, Mestres e Doutores, que passará a ser R$ 407,49; de Tecnólogo e 133 
Sequencial, que passará a R$ 277,42; e Técnico em Administração (nível médio), que 134 
passará a R$ 203,24. 135 
  Em votação, a DIREX aprovou a proposta de ajuste de 1,62% sobre as anuidades. 136 
Encaminhamento ao Plenário. 137 
 138 
4.12. Reformulação Orçamentária do CFA – Exercício 2017. (CAF) 139 
  O Cons. Ruy Baratz apresentou a reformulação orçamentária proposta, com os 140 
remanejamentos necessários de recursos do CFA. Entre as propostas inclui a alteração na 141 
previsão para a Certificação Profissional. 142 
  Após a análise, a DIREX aprovou a proposta conforme apresentada. Encaminhamento 143 
ao Plenário. 144 

 145 
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4.13. Planejamento Estratégico 2019-2022 (CPPE) 146 
O Cons. Mauro Kreuz relatou que tem ocorrido dificuldades em reunir a Comissão 147 

Permanente de Planejamento Estratégico. Sobre o assunto, o Presidente Wagner Siqueira 148 
recomendou que fosse feito o que for necessário para reunir a Comissão e dar andamento 149 
aos trabalhos. 150 

 151 
4.14. Informes da CFR 152 

 CBA – Código Brasileiro de Administração 153 
O Cons. Marcos Kallebe informou que foi entregue ao Ministério do Trabalho e 154 

Emprego duas propostas referentes aos Campos de Atuação: Gestão de Pessoas e 155 
Suprimento e Logística. Estão em andamento o desenvolvimento das outras áreas e a 156 
Comissão continua se reunindo e até o próximo mês, quando deverá finalizar os trabalhos. 157 

 158 
 Proposta de alteração da CBO – Classificação Brasileira de Ocupações 159 

O Cons. Marcos Kallebe mencionou as alterações apresentadas ao Ministério do 160 
Trabalho e Emprego, visando preservar os cargos que são próprios do Administrador, e estão 161 
abertos aos diplomas em qualquer curso de nível superior. 162 

 163 
 Posição dos processos em grau de recurso, em tramitação. 164 

O Diretor da CFR, Adm. Marcos Kallebe, informou que os pareceres serão 165 
apresentados ao Plenário. 166 

 167 
4.15. Informes da CFP 168 

 Sorteio dos CRAs para a participação no Programa de Capacitação de 169 
Administradores em MPEs 170 

O Cons. Mauro Kreuz comentou que o sorteio foi feito e o projeto está em andamento. 171 
 172 

 Lançamento Nacional do Programa de Certificação 173 
O Cons. Mauro Kreuz comentou sobre o lançamento da Certificação, durante a 174 

programação do FIA. Informou que serão apresentadas ao Plenário as mudanças ocorridas 175 
no processo. Acrescentou que estão sendo firmadas parcerias com a Confederação Nacional 176 
do Comércio e outras instituições importantes para o mercado.  177 

Na oportunidade, o Cons. Mauro Kreuz comentou sobre estratégias que têm sido 178 
desenvolvidas junto ao MEC para coibir a existência de diplomas falsos, que têm dois 179 
nascedouros, um interno, ou seja, dentro da própria instituição; e outra de ordem tecnológica, 180 
com desenvolvimento de cópias de certificados por meio de invasão do sistema.  181 

O Diretor da CFP noticiou também que esteve na Secretaria da Micro Empresa para 182 
tratar do projeto da Empresa Amiga. Comentou sobre a participação também do Fórum da 183 
Micro e Pequena Empresa, que é presidido pelo Secretário Geral da Micro e Pequena 184 
Empresa. O Cons. Mauro disse que sugeriu que vinculasse a CDI para a interlocução. 185 

Na oportunidade, o Presidente Wagner Siqueira comentou que a Petrobrás tem 186 
apresentado grande demanda com o registro de técnicos, que tem exigido o registro de seus 187 
técnicos, o que tem gerado grande demanda ao CRA-RJ. 188 

 189 
 RN 518 que “dispõe sobre a Carteira de Identidade Profissional expedida pelos 190 

Conselhos Regionais de Administração, e dá outras providências”.  191 
O Presidente Wagner Siqueira passou a palavra à Adm. Sueli de Moraes, 192 

Coordenadora da CFP, que iniciou o tema exibindo uma reclamação apresentada por 193 
Administradora do CRA-MG, sobre impossibilidade de registro profissional.  194 
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Sobre o assunto, esclareceu que quando o Regional estiver preparado para a emissão 195 
da nova Carteira de Identidade Profissional, os registros deverão ser feitos. Noticiou que foi 196 
formulada uma resposta para essas questões e expedidos ofícios aos Regionais que 197 
apresentaram questionamentos sobre registros. O Presidente Wagner Siqueira solicitou que o 198 
documento fosse encaminhado a todos os Regionais e esclareceu que a questão das 199 
carteiras atrasou um pouco, mas será regularizado. 200 

 201 
4.16. Aprovação da Minuta do Regimento do CRA-AM. (CPR) 202 
  O Cons. Diego Cabral apresentou a minuta do Regimento do CRA-AM, a qual foi 203 
analisada pela Diretoria Executiva e, posta em votação, foi aprovada por unanimidade. 204 
Encaminhamento ao Plenário. 205 

 206 
4.17. Candidatura para sediar o ENBRA 2018. (CRIE) 207 

O Presidente Wagner Siqueira comentou que o Presidente do CRA-RJ, Adm. Jorge 208 
Humberto, solicitou que, no exercício da função de Conselheiro Federal, apresentasse a  209 
candidatura daquele Regional ao ENBRA e a proposta elaborada pelo CRA-RJ. 210 
  Foi feita a exibição do vídeo de candidatura, com a apresentação da proposta do 211 
evento pelo Adm. Raphael Monteiro (CRA-RJ), citando que a grande proposta é apresentar 212 
as grandes evoluções de tecnologias inovadoras de 2007 em diante, que revolucionarão o 213 
mundo empresarial. Estão previstas apresentações culturais e o evento deverá ser realizado 214 
em três dias, de 06 a 08 de agosto/2018. Acrescentou que a Corrida deverá acontecer no dia 215 
05/08, pela manhã. O projeto será apresentado na Assembleia de Presidente conjunta, para 216 
decisão. 217 

 218 
4.18. Homologação de ad referendum do apoio institucional e financeiro dos CRAs. 219 

(CRIE) 220 
 CRA-RJ para XI ENCAD – Encontro dos Administradores do Rio de Janeiro. 221 

Aprovada a concessão de R$ 10.000,00. 222 
 223 

 CRA-TO para XXI ENATO – Encontro de Administradores do Tocantis. 224 
Aprovada a concessão de R$ 15.000,00. 225 
 226 

 CRA-MT para o Congresso Gestão e Negócios de Administradores 227 
Aprovado o valor de R$ 2.371,00, destinados ao auxílio com passagens. 228 
 229 
Foi informado que os recursos sairão da rubrica de Projetos do orçamento do CFA. Na 230 

oportunidade, o Cons. Ruy Baratz solicitou que a CRIE indique a previsão do aporte 231 
orçamentário para os futuros eventos, tendo em vista que a Câmara não possui previsão 232 
orçamentária. Encaminhamento ao Plenário. 233 

 234 
5. OUTROS ASSUNTOS  235 
Fórum de Gestão Pública – O Cons. Antônio José Albuquerque apresentou o projeto para a 236 
realização do Fórum de Gestão Pública e suas temáticas. O programa previsto inclui painéis e 237 
palestras magnas e será realizado no Centro de Convenções Brasil 21, em Brasília/DF. 238 
Estima-se que haja 1.000 participantes presenciais e outros 1.000 virtuais, sendo que o 239 
evento será transmitido ao vivo e será também gravado para posterior divulgação no Canal 240 
CFAPlay, razão pela qual é praticamente inestimável a participação virtual de interessados no 241 
evento. O Cons. Mauro Kreuz sugeriu que fosse introduzido o tema “Compliance Público”, 242 
tendo sido esclarecido que o mesmo já está contemplado. Na oportunidade, apresentou as 243 
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atividades realizadas pela CGP, como a disseminação do IGM/CFA em diversos Estados e 244 
criação de banco de dados. Foram apresentadas, ainda, as ações realizadas pela CGP e 245 
dados referentes ao Prêmio Guerreiro Ramos de Gestão Pública – edição 2017, que teve seu 246 
maior resultado nesta última edição, com recorde de inscritos. O evento já está inserido no 247 
calendário de reuniões e eventos do CFA. 248 

 249 
Insubordinações ocorridas no Sistema CFA/CRAs – O Cons. Mauro Kreuz comentou 250 
sobre as insubordinações que vêm ocorrendo dentro do Sistema CFA/CRAs e sua 251 
preocupação mediante a essas ocorrências que foram visíveis na aprovação das Resoluções 252 
Normativas de registro de nível médio e Mestres e Doutores e manifestou sua preocupação 253 
quanto ao fato, destacando a necessidade de que o CFA tome medidas quanto a essas 254 
ocorrências no sentido de coibir tal comportamento de alguns Regionais, citando o risco de 255 
que o fato se alastre para outros assuntos como cotas partes, anuidades, dentre outras, uma 256 
vez que o CFA tem responsabilidade de normatizar e fiscalizar os Conselhos Regionais. O 257 
Presidente Wagner Siqueira comentou que tem pensado nisso, falta ainda muito a fazer e 258 
ainda não quis partir para o enfrentamento tendo em vista que há outras melhorias a serem 259 
feitas. Citou que não se pode, por exemplo, conceder recursos do PRODER para Regionais 260 
que descumprem normas do CFA ou não cumprem suas responsabilidades com o CFA, mas 261 
afirmou que medidas serão tomadas após o pronunciamento da Justiça quanto ao processo 262 
movido pelo CRA-BA. O Cons. Rogério Ramos sugeriu que sejam expedidas notificações 263 
administrativas aos Regionais que descumpriram a Resolução Normativa. Ao final, o 264 
Presidente Wagner destacou que há uma diferença entre divergir de uma opinião e 265 
descumprir uma norma e o CFA tomará providências quanto ao fato. 266 

 267 
Revista RBA – O Cons. Marcos Kellebe comentou sobre reclamações recebidas no CRA-PB 268 
sobre o não recebimento da RBA. O Cons. Rogério Ramos informou que a RBA está sendo 269 
enviada eletronicamente, mas os Regionais que quiserem fazer a entrega da revista na forma 270 
física devem encaminhar o pedido à CDI/CFA. 271 

 272 
6.  AGENDA PARA A PRÓXIMA REUNIÃO 273 

 9ª Reunião da DIREX, 22 de novembro de 2017na Sede do CRA-RJ 274 
 275 

7. ENCERRAMENTO 276 
Ao final, o Presidente Wagner Siqueira agradeceu a presença dos membros da 277 

Diretoria Executiva, dando por encerrada a reunião. 278 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 


