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ATA DA 1ª ASSEMBLÉIA DE PRESIDENTES DO SISTEMA CFA/CRAS EM 2017 1 
com a participação dos CONSELHEIROS FEDERAIS 2 

 3 
DATA: 16 e 17 de março de 2017 4 
HORÁRIO: das 08h30 às 13h (16/03) e das 14h30 às 18h e das 09h às 12h (17/03) 5 
LOCAL: Hotel Manhattan Plaza, Brasília/DF 6 
  7 
PARTICIPANTES 8 
A – Presidentes/Representantes de CRAS presentes 9 
1. Adm. Fábio Mendes Macêdo – CRA-AC  10 
2. Adm. Jociara Márcia da Silva Correia – CRA-AL 11 
3. Adm. Herlígenas Corrêa de Oliveira – CRA-AP 12 
4. Adm. Inácio Guedes Borges – CRA-AM 13 
5. Adm. Roberto Ibrahim Uehbe – CRA-BA 14 
6. Adm. Leonardo José Macedo – CRA-CE 15 
7. Adm. Udenir de Oliveira Silva – CRA-DF 16 
8. Adm. Hércules da Silva Falcão – CRA-ES 17 
9. Adm. Samuel Albernaz – CRA-GO – Representante 18 
10. Adm. José Samuel de Miranda Melo Júnior – CRA-MA 19 
11. Adm. Denício Quirino Rêgo – CRA-MT – Representante 20 
12. Adm. Alex Sandre Rodrigues Pereira Cazelli – CRA-MS 21 
13. Adm. Antônio Eustáquio Barbosa – CRA-MG 22 
14. Adm. Geraldo Tadeu Indrusiak da Rosa – CRA-PB 23 
15. Adm. Amilcar Pacheco dos Santos – CRA-PR 24 
16. Adm. Adm. José Carlos Gomes de Souza – CRA-PE 25 
17. Adm. Conceição de Maria da Silva Bujyja de Britto – CRA-PI 26 
18. Adm. Jorge Humberto Moreira Sampaio – CRA-RJ 27 
19. Adm. Júlio Francisco Dantas de Rezende – CRA-RN 28 
20. Adm. Sérgio José Rauber – CRA-RS – Representante 29 
21. Adm. Manoel Pinto da Silva – CRA-RO 30 
22. Adm. Charles Barbosa Mendes – CRA-RR 31 
23. Adm. Evandro Fortunato Linhares – CRA-SC 32 
24. Adm. Roberto Carvalho Cardoso – CRA-SP 33 
25. Adm. Sidney Vasconcelos Andrade – CRA-SE 34 
26. Adm. Eugênio Pacceli de Freitas Coêlho – CRA-TO 35 

 36 
B – Ausências justificadas (Presidentes) 37 
1. Adm. João Divino de Brito – CRA-GO 38 
2. Adm. José Célio Santos Lima – CRA-PA 39 
3. Adm. Robert Frederic Mocock – CRA-PE 40 
4. Adm. Claudia de Souza Pereira Abreu – CRA-RS 41 
 42 
C – Conselheiros Federais presentes 43 

1. 1. Adm. Marcos Clay Lucio da Silva – AC 44 
2. 2. Adm. Carolina Ferreira Simon Maia – AL 45 
3. 3. Adm. José Celeste Pinheiro – AP 46 
4. 4. Adm. José Carlos de Sá Colares – AM 47 
5. 5. Adm. José Demontieux Cruz – CE 48 
6. 6. Adm. Carlos Alberto Ferreira Júnior – DF 49 
7. 7. Adm. Marly de Lurdes Uliana – ES 50 
8. 8.  Adm. Samuel Albernaz – GO 51 
9. 9.  Adm. Aline Mendonça da Silva – MA 52 
10. 10. Adm. Norma Sueli Costa de Andrade – MT 53 
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11. 11. Adm. Agenor Mattiello – MS – Conselheiro Federal Suplente 54 
12. 12. Adm. Sônia Ferreira Ferraz – MG 55 
13. 13. Adm. Aldemira Assis Drago – PA 56 

14. Adm. Marcos Kalebbe Saraiva Maia Costa – PB 57 
15. Adm. Sérgio Pereira Lobo – PR 58 

16. 16. Adm. Joel Cavalcanti Costa – PE 59 
17. 17. Adm. Carlos Henrique Mendes da Rocha – PI 60 
18. 18. Adm. Wagner H. Siqueira – RJ 61 
19. 19. Adm. Ione Macedo de Medeiros Salem – RN 62 
20. 20. Adm. Ruy Pedro Baratz Ribeiro – RS 63 
21. 21. Adm. André Luís Saoncela da Costa – RO 64 
22. 22. Adm. Antônio José Leite de Albuquerque – RR 65 
23. 23.  Adm. Ildemar Cassias Pereira – SC 66 
24. 24. Adm. Mauro Kreuz – SP 67 
25. 25. Adm. Diego Cabral Ferreira da Costa – SE 68 
26. 26. Adm. Rogério Ramos de Souza – TO 69 
27.  70 

D – Ausência Justificada 71 
1. Adm. Tânia Maria da Cunha Dias – BA 72 
 73 

ASSUNTOS EM DISCUSSÃO 74 
 75 

1. ABERTURA 76 
Feita a abertura e execução do Hino Nacional. Com a palavra, o Adm. Udenir Silva, 77 

Presidente do CRA-DF, cumprimentou e deu boas vindas a todos os presentes e ressaltou 78 
sua satisfação em recebê-los em Brasília para a realização da 1ª Assembleia de Presidentes 79 
do Sistema CFA/CRAs.  80 

O Presidente Wagner Siqueira agradeceu o Adm. Udenir Silva, o CRA-DF e toda a 81 
comunidade de Administradores do Distrito Federal por acolher a 1ª Assembleia de 82 
Presidentes. Cumprimentou os Presidentes dos CRAs e os Conselheiros Federais pela 83 
presença. Na oportunidade, lembrou a realização da Assembleia de Presidentes, nesta 84 
ocasião conjunta com a participação dos Conselheiros Federais e acrescentou que em 85 
Gramado, na ocasião do FIA, será realizada outra Assembleia de Presidentes conjunta,  86 
quando também serão realizadas reuniões Plenárias e da Diretoria Executiva do CFA. 87 

O Presidente Wagner Siqueira destacou a necessidade do “pinga fogo”, da 88 
exposição dos assuntos “quentes” do Sistema CFA/CRAs e da profissão, sendo uma livre 89 
discussão com clima de debate. Comentou, ainda, sobre o PLS 439/2015, em tramitação no 90 
Congresso Nacional, e ressaltou que se não for feita uma ação efetiva visando a aprovação 91 
do Projeto de Lei, a profissão pode ter perdas significativas em relação a outras profissões. 92 
Comentou sobre a necessidade de discutir a possibilidade de registro dos profissionais de 93 
nível médio e ressalvou que há muitos outros temas de grande importância para a profissão 94 
que precisam ser debatidos, questões que afetam a população, os profissionais de 95 
Administração e gestores de diversas áreas, como a questão da Previdência Social, dentre 96 
outras questões políticas do País.  97 

 98 
2. Apreciação das Atas das 4ª Assembleia de Presidente, realizada nos dias 24 e 99 

25/11/2016, em Curitiba/PR. 100 
Item retirado de pauta. 101 
 102 

3. COMUNICAÇÕES/DELIBERAÇÕES  103 
3.1. PINGA FOGO CFA e PINGA FOGO CRAS 104 

Inicialmente, foi proposta a discussão sobre a inadimplência e a evasão dos 105 
profissionais de Administração, tendo sido destacada a necessidade de melhorar e ampliar a 106 
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comunicação entre o CFA e os CRAs, bem como definir uma linguagem para o Sistema 107 
CFA/CRAs. Melhorar ações voltadas para o profissional de Administração, que devem ser 108 
ampliadas e diluídas ao longo do ano. Foi citado que essa responsabilidade precisa ser 109 
compartilhada entre o CFA e os CRAs.  110 

Foi exposta a necessidade de analisar questões que envolvem alterações no 111 
mercado, perda de emprego e a visibilidade do Sistema CFA/CRAs na sociedade. 112 

Destacada a necessidade de análise e acompanhamento da formação dos 113 
profissionais de Administração, identificar melhorias na formação, na grade curricular; 114 
verificar a qualidade do profissional que sai da academia, além de questões que envolvem a 115 
reserva de mercado e os concursos públicos. 116 

Foram apresentados comentários sobre o fato da área de Administração estar muito 117 
judicializada, uma vez que há perdas judiciais pela interpretação do Judiciário sobre a 118 
fiscalização da profissão, dentre outros problemas que os CRAs enfrentam no seu dia-a-dia 119 
que envolvem questões de registro, cobrança, inadimplência, dentre outros. Foi sugerido 120 
que o CFA dê atenção especial nas questões judiciais que impedem a fiscalização em 121 
muitos setores do mercado. 122 

Sobre a participação dos Administradores no processo eleitoral, foi mencionada a 123 
baixa participação dos profissionais nas eleições, o que reflete no baixo índice de votos, 124 
tendo sido sugerido que a questão seja analisada de forma mais profunda para identificar 125 
estratégias a serem adotadas. Foi mencionado que muitos profissionais se questionam 126 
sobre o papel do Conselho, o que o Sistema CFA/CRAs faz por eles, o que às vezes se 127 
confunde com o papel do Sindicato. Além disso, foi citado que não há na legislação a 128 
obrigatoriedade de registro de magistrados, mas cabe aos Regionais fazer o trabalho de 129 
construir a cultura dentro da academia, na área de gestão, para a instituição lembrar sobre a 130 
importância do registro, uma vez que o Conselho deve mostrar a importância do Sistema 131 
CFA/CRAs para a sociedade.  132 

Foi proposto que o Planejamento Estratégico seja retomado e aplicado, tendo sido 133 
sugerida a formação de um grupo de trabalho voltado para a Fiscalização. 134 

Houve destaque à necessidade de se atentar à reserva de mercado e de avanços no 135 
Congresso Nacional.  136 

Foi citada, ainda, a questão da dívida ativa, da necessidade de padronização de 137 
processos no Sistema CFA/CRAs e de normatização, da integração da informatização, além 138 
da consolidação do entendimento jurídico, bem como da Assessoria Jurídica.  139 

Em destaque, foi dito que conceitos do Sistema CFA/CRAs terão que significar 140 
mudanças de comportamento e de novas práticas, que deverão significar mudanças de 141 
postura do Sistema CFA/CRAs. 142 

 143 
3.2. Palestra do Adm. José Antônio Campos Chaves com o tema “Estratégias para 144 

assegurar investimento privado em saneamento básico em um ambiente de 145 
severa restrição da capacidade de investimento público”.  146 

O Adm. José Antônio Chaves ministrou palestra sobre o tema proposto, destacando 147 
estratégias de investimento público em saneamento básico, a exemplo da inserção de flúor, 148 
visando à saúde pública. Comentou que em alguns estados estão vendendo as companhias 149 
sem rever o modelo aplicado e citou a escassez do recurso hídrico e a necessidade de 150 
educar a população quanto à economia de água.  151 

Sobre o papel do Administrador, citou que é preciso estratégias e boa gestão para 152 
gerir o recurso hídrico, além do serviço de tratamento de esgoto. Apresentou dados quanto 153 
ao custo dos serviços cobrados em diversas companhias de diversos Estados, além dos 154 
índices de consumo de água e de coleta de esgoto. Destacou que 37% da água é 155 
desperdiçada no Brasil. 156 

Portanto, ressalvou que é preciso criar estratégias de gestão, economia de custo e 157 
de recursos hídricos, melhoria no serviço, redução de tarifa, dentre outros itens necessários 158 
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para o melhor aproveitamento dos recursos hídricos. Citou a obra de transposição do Rio 159 
São Francisco, uma obra essencial, que já recebeu investimentos vultosos, porém, não há 160 
expectativa de término. Mencionou a remunicipalização global, citando a remunicipalização 161 
da gestão de serviços públicos através de multi utilities, mencionou que dentre as  162 
dificuldades encontradas está a questão da transparência no serviço público. Ao final, 163 
manifestou seus agradecimentos e finalizou sua apresentação. 164 

Com a palavra, o Adm. Ibrahim Uhebe comentou sobre a dificuldade hídrica existente 165 
no País, principalmente no Nordeste, e os problemas que assolam o Rio São Francisco. 166 
Citou que a obra naquele Rio é essencial e mesmo com investimentos de grande vulto a 167 
obra está longe de ser concluída e comentou sobre as muitas formas que o Governo pode 168 
lidar com essas questões – a concessão, a terceirização e a privatização. 169 

O Presidente Wagner Siqueira agradeceu o Adm. Antônio Campos pela palestra 170 
ministrada e acrescentou que o Sistema CFA/CRAs deverá fazer uso do conhecimento 171 
exposto.  172 

 173 
3.3. Palestra ministrada pelo Adm. Antônio Joaquim Moraes Rodrigues Neto 174 

Presidente do TCE-MT e pelo Adm. Valdecir Fernandes Pascoal Presidente da 175 
Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil - ATRICON: "A 176 
Importância do Administrador como Gestor Público" 177 

Na ocasião, ambos os Administradores Antônio Joaquim Moraes Rodrigues Neto, 178 
Presidente do TCE-MT, e Valdecir Fernandes Pascoal, Presidente da Associação dos 179 
Membros dos Tribunais de Contas do Brasil – ATRICON, palestraram sobre a importância 180 
do Administrador na Administração Pública. Em destaque, foi dito que hoje se exige 181 
conhecimento multidisciplinar e há diversos pontos de melhorias, dentre elas, nas áreas de 182 
planejamento, controle e metas, na elaboração de indicadores e metas, tendo sido citada a 183 
falta de conhecimento técnico e a necessidade de atenção à área de gestão de pessoas. Foi 184 
destacado que a responsabilidade fiscal é imprescindível para a atuação do gestor público; 185 
há limites para gastos, para possibilidade de endividamento e o dever institucional de 186 
prestar contas. 187 

Foi citado que há quatro pontos importantes: melhorar a qualidade da gestão, 188 
promover a boa governança, combater a corrupção e o desperdício e incentivar o controle 189 
social. Informou que o Tribunal de Contas tem atribuições importantes: auditar, fiscalizar, 190 
julgar e sancionar; orientar e capacitar (gestão eficaz); avaliar resultados – políticas 191 
públicas; firmar parceiras (MPE, Sebrae, etc.), que é fundamental para a gestão moderna; 192 
executar programas (PDI, Democracia ativa – ensinar o Governador a governar); e estimular 193 
a cidadania (consciência cidadã). Foi citado que haverá um grupo de trabalho para 194 
elaboração de um Acordo de Cooperação. 195 

Foi apresentado o PDI – Programa de Desenvolvimento Institucional da instituição, 196 
que promove o compartilhamento de conhecimento, tecnologia e boas práticas. A adesão é 197 
voluntária do Estado, a visão deve ser continuada, além de respeito ao poder discricionário, 198 
comprometimento, dentre outros fatores importantíssimos para a Administração Pública.  199 

Em destaque, foram citados os projetos: 200 
 Apoio ao Planejamento Estratégico – apoio técnico na elaboração do 201 

planejamento estratégico para os municípios e integração dos planos municipais 202 
(PPA, LOA, LDO, etc.) 203 

 Incentivo ao acesso à informação e à Consciência cidadã – fomentar a 204 
transparência na gestão pública e estimular os Conselhos de Políticas Públicas a 205 
realizarem o controle social e a participar do Planejamento Estratégico do 206 
Município.  207 

 Orientação por meio de cursos presenciais e a distância – o objetivo é a educação 208 
continuada. 209 
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 Controle gerencial utilizando o sistema Geo-obras, que possibilita acesso a todas 210 
informações de todas as obras do Estado, o objetivo é disponibilizar o sistema 211 
Geo Obras aos gestores e torna o cidadão um fiscalizador. 212 

 Modernização institucional da gestão 213 
 TCEndo Cidadania – tem o objetivo de fortalecer a relação entre poder legislativo 214 

e sociedade para fomentar a participação social na gestão pública. 215 

Finalizadas as apresentações, foi aberta a discussão e o Adm. Hércules Falcão 216 
expôs a questão da exigência de apresentação do Atestado de Responsabilidade Técnica 217 
na realização de concorrência pública e questionou sobre apoio do Tribunal de Contas sobre 218 
essa questão. Em referência, o Adm. Antônio Joaquim Moraes Rodrigues Neto esclareceu 219 
que essa e outras questões devem ser dirimidas com o PLS 439/2015.  220 

Com a palavra, o Cons. Antônio José de Albuquerque comentou que o CFA vem 221 
desenvolvendo ações e manifestou sua satisfação e entusiasmo para a consolidação da 222 
parceria com o CFA. Em referência, o Presidente Wagner Siqueira comentou que tem 223 
certeza que a parceria somará bastante para a profissão e manifestou que esse encontro 224 
superou suas expectativas. 225 

Com a palavra, o Adm. Fábio Macêdo, Presidente do CRA-AC, comentou que os 226 
concursos têm sido realizados para as áreas da Administração, porém com qualquer área 227 
de formação e questionou se o Tribunal de Contas não poderia auxiliar na conscientização 228 
da necessidade da formação em Administração para tais cargos, conforme determina a 229 
legislação que regulamenta a profissão, e exigir do Estado a observação da exigência da 230 
formação adequada.  231 

 232 
3.4. Apresentação sobre Fiscalização Prospectiva com aplicação do Big Data realizada 233 

pela Empresa Neoway Business Solutions. 234 
Apresentação do projeto que tem sido aplicado no CRA-RJ, Big Data, o qual tem 235 

demonstrado bons resultados no crescimento do número de registros. Foi feita a 236 
apresentação do sistema e do processo realizado pelo referido Regional com a utilização do 237 
sistema. Foi destacado que o seu objetivo é proporcionar o crescimento da arrecadação e 238 
que a ferramenta pode auxiliar no aumento da arrecadação e consequentemente no 239 
crescimento dos Regionais. 240 

O Sr. Bernardo Meireles, representante da empresa Neoway Business Solutions, 241 
esclareceu que a empresa está há mais de 15 anos no mercado, é a maior empresa de Big 242 
Data e trabalha com tecnologia de ponta. É a única empresa certificada na América latina 243 
nesse ramo. Apresentou os resultados obtidos pela empresa. Foi feita a demonstração real 244 
do sistema. Parabenizou o Estado do Espírito Santo pelo expressivo crescimento de 245 
empresas, o que traduz em um grande potencial de crescimento de registros. 246 

Ao final, o Presidente Wagner Siqueira agradeceu a exposição realizada, afirmando 247 
que essa é uma ferramenta que pode auxiliar no aumento da arrecadação e 248 
consequentemente no crescimento dos Regionais. Na ocasião, foi registrada a presença do 249 
Senador Donizete Nogueira. 250 

 251 
3.5. Debate sobre o PLS 439 que dispõe sobre o exercício de atividades nos campos 252 

da Administração. 253 
O Cons. Rogério Ramos fez breve relato sobre a tramitação do referido projeto, bem 254 

como das ações do CFA que visam a sua aprovação, dentre elas tratativas com os 255 
Conselhos de Psicologia e Economia. Na oportunidade, elogiou o empenho do Senador 256 
Donizete Nogueira para a aprovação do projeto. Com a palavra, o Presidente Wagner 257 
Siqueira comentou que já foi proposta inclusive a realização de eventos em conjunto com o 258 
Conselho de Psicologia, citando que também há tratativas com o Conselho de Economia. 259 
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O Presidente Wagner Siqueira falou sobre a atuação do CFA no Congresso Nacional 260 
e passou a palavra ao Sr. Jenner de Moraes, que relatou que o PLS 439/2015 foi 261 
apresentado pelo Senador Donizete Nogueira e que o Senador Romero Jucá é o relator do 262 
projeto. O Sr. Jenner de Moraes comentou que o Conselho Federal de Psicologia 263 
questionou o projeto e a atuação dos Psicólogos nos campos da Administração, citou que 264 
esteve naquele Conselho, atendendo um pedido para uma reunião de urgência e ouviu o 265 
posicionamento daquela categoria, mas não foi firmado nenhum compromisso na ocasião. 266 
Na sequência, o Sr. Jenner de Moraes informou que o projeto será votado na Comissão de 267 
Assuntos Sociais e é conclusivo. Comentou que a aprovação nas Comissões não gera 268 
grandes dificuldades, pois mesmo que não haja unanimidade, com a maioria dos votos o 269 
projeto estará aprovado.  270 

O Presidente Wagner Siqueira propôs que o CFA faça a divulgação e dê 271 
continuidade à campanha de apoio ao PLS de forma que fique unificado também nos 272 
Regionais. Foi sugerida a utilização do cadastro da CFP de Coordenadores de cursos, o que 273 
teve anuência do Presidente. 274 

Com a palavra, o Adm. Leonardo Macedo comentou que foi feito um trabalho junto 275 
aos movimentos estudantis no estado do Ceará de grande importância para a categoria. O 276 
Presidente Wagner expôs que os estudantes representaram uma força importante, porém foi 277 
feita uma campanha junto aos profissionais e houve apoio de outras instituições voltadas 278 
para a profissão.  279 

O Adm. José Samuel comentou que participou da discussão do PLS no Plenário e 280 
participou do processo de votação do projeto no Senado. Comentou que há itens no PLS 281 
439 que são muito abrangentes, então é necessário que haja uma discussão clara com 282 
outras profissões como os Economistas. O Cons. Rogério Ramos esclareceu que essa 283 
tratativa com o Conselho Federal de Economia foi proposta pelo Presidente Wagner 284 
Siqueira e abrange setores que aquela categoria também atua, questionaram a questão da 285 
administração financeira e do orçamento e querem que seja inserido um parágrafo único 286 
dizendo que esses itens sejam compartilhados com a Economia. A perda para os 287 
Administradores nesses dois temas é irrisória. O Presidente Wagner deixou claro que não 288 
será feito nada sem que seja de conhecimento do Plenário do CFA. 289 

O Cons. Rogério Ramos lembrou que o projeto também precisa ser aprovado na 290 
Câmara. Há compromisso com parlamentares e quando o projeto entrar na Câmara a 291 
mobilização deverá ser intensa. A ideia é realizar um café da manhã na Câmara dos 292 
Deputados e cada Presidente de Regional e Conselheiro Federal trará um nome de 293 
representatividade da profissão. Comentou que há projetos que pretendem se apossar de 294 
atividades do campo da Administração e a Comissão Especial de Acompanhamento 295 
Parlamentar está fazendo o acompanhamento dos mesmos. 296 

O Presidente Wagner comentou sobre o interesse em atuar no projeto do Dep. 297 
Sandro Mabel sobre o Administrador Municipal, porém primeiro a atuação é no Senado, no 298 
PLS 439/2015, pela importância para a profissão. A Adm. Jociara Correia comentou que a 299 
Economia é uma profissão forte e citou que há reuniões agendadas com a Psicologia, 300 
Economia e Contabilidade. Destacou que no CBO – Cógido Brasileiro de Ocupações – não 301 
há opções para a Administração. Sobre o assunto, o Sr. Jenner de Moraes esclareceu que o 302 
CBO antes detalhava tudo, porém houve alteração e atualmente não fala de atividades, 303 
apenas do quadro da família da profissão. Na oportunidade, o Cons. Rogério Ramos 304 
comentou que agendará posteriormente audiência com o Senador Eunício.  305 

O Presidente Wagner Siqueira propôs que o CFA faça a divulgação e dê 306 
continuidade à campanha para apoio ao PLS 439/2015 de forma que fique unificado 307 
também nos Regionais. O Cons. José Samuel sugeriu a utilização do cadastro da CFP de 308 
Coordenadores de cursos, o que teve anuência do Presidente. O Cons. Rogério Ramos 309 
esclareceu que a pesquisa do site do Senado não significa que o Parlamentar votará no 310 
posicionamento vencedor, porém é um determinante, algo que deve ser levado em conta. 311 
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4. OUTROS ASSUNTOS 312 
O Adm. Inácio Borges, Presidente do CRA-AM, citou a portaria da FEBRABAN que 313 

torna obrigatório o registro de cada boleto, o que visa a diminuição de emissão de boletos 314 
com fraude. Essa alteração acarretará em aumento de custo, inclusive porque será 315 
necessário alterar o layout do documento. Solicitou que seja verificada junto à FEBRABAN a 316 
diminuição da tarifa de emissão de boletos. Sugerido que essa questão seja inserida na 317 
pauta de reunião do “Conselhão”. 318 

 319 
A Cons. Marli Uliana, Ouvidora do CFA, apresentou relatório sobre o andamento dos 320 

trabalhos da Ouvidoria do CFA. Informou que foi enviado ofício aos Regionais solicitando 321 
nomes de representantes para a Ouvidoria em cada CRA, tendo sido solicitado que sejam 322 
indicados colaboradores dos CRAs que tenham responsabilidade e disponibilidade para 323 
tratar de forma ágil as demandas da Ouvidoria. Foi informado que será enviado aos 324 
Regionais um relatório com todas as pendências para que sejam sanadas. Destacado que 325 
as Ouvidorias dos CRAs devem continuar funcionando normalmente. A Cons. Marly UIiana 326 
noticiou que as demandas recebidas no CFA serão enviadas ao representante indicado pelo 327 
Regional.  328 

 329 
O Adm. Geraldo Rosa, Presidente do CRA-PB, noticiou que um Oficial de Justiça 330 

esteve no CRA-PB para notificar o Regional sobre a exigibilidade de concurso público. Em 331 
referência, o Presidente Wagner Siqueira esclareceu que o tema é recorrente no Sistema 332 
CFA/CRAs, tendo em vista o processo que se arrasta na Justiça quanto à aplicação do RJU 333 
nos Conselhos de Fiscalização Profissional. 334 

 335 

5. AGENDA PARA A PRÓXIMA REUNIÃO 336 
 Assembleia de Presidentes, 6 e 7 de julho de 2017, em Teresinha/PI 337 

 338 
6. ENCERRAMENTO 339 

Os Presidentes dos CRAs manifestaram seus agradecimentos e fizeram suas 340 
considerações finais. Com a palavra, o Adm. Udenir de Oliveira Silva, Presidente do CRA-341 
DF, agradeceu a presença dos Presidentes dos Regionais e Conselheiros Federais que 342 
participaram do encontro e colocou o CRA-DF à disposição de todos. 343 

Ao final, o Presidente Wagner Siqueira manifestou seus agradecimentos pela 344 
participação de todos, dando por encerrada a reunião. 345 
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