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ATA DA 4ª REUNIÃO PLENÁRIA 1 
 2 
Data:  1º de fevereiro de 2018 3 
Horário:  16h20 às 18h 4 
Local:  Sede do CFA, Brasília/DF 5 
 6 
PARTICIPANTES 7 
A – Conselheiros Federais presentes 8 
1. Adm. Marcos Clay Lúcio da Silva – AC 9 
2. Adm. Adm. Carolina Ferreira Simon Maia – AL 10 
3. Adm. José Celeste Pinheiro – AP 11 
4. Adm. José Carlos de Sá Colares – AM 12 
5. Adm. Tânia Maria da Cunha Dias – BA 13 
6. Adm. José Demontieux Cruz – CE 14 
7. Adm. Carlos Alberto Ferreira Júnior – DF 15 
8. Adm. Marly de Lurdes Uliana – ES 16 
9. Adm. Samuel Albernaz – GO 17 
10. Adm. Jorge Henrique Mariano Cavalcante – MA – Conselheiro Federal Suplente 18 
11. Adm. Norma Sueli Costa de Andrade – MT 19 
12. Adm. Gracita Hortência dos Santos Barbosa – MS 20 
13. Adm. Sônia Ferreira Ferraz – MG 21 
14. Adm. Aldemira Assis Drago – PA 22 
15. Adm. Sérgio Pereira Lobo – PR 23 
16. Adm. Marcos Kalebbe Saraiva Maia Costa – PB 24 
17. Adm. Joel Cavalcanti Costa – PE 25 
18. Adm. Carlos Henrique Mendes da Rocha – PI 26 
19. Adm. Wagner H. Siqueira – RJ 27 
20. Adm. Ione Macedo de Medeiros Salem – RN 28 
21. Adm. Ruy Pedro Baratz Ribeiro – RS 29 
22. Adm. André Luís Saoncela da Costa – RO 30 
23. Adm. Antônio José Leite de Albuquerque – RR 31 
24. Adm. Ildemar Cassias Pereira – SC 32 
25. Adm. Mauro Kreuz – SP 33 
26. Adm. Diego Cabral Ferreira da Costa – SE 34 
27. Adm. Rogério Ramos de Souza – TO 35 

1.  36 
B – Ausências Justificadas 37 
1. Adm. Aline Mendonça da Silva – MA 38 

 39 
 40 

ASSUNTOS EM DISCUSSÃO 41 
  42 
1. COMUNICAÇÕES/DELIBERAÇÕES 43 
1.1. Doação de equipamentos para os CRAs (CAF) 44 

 CRA-AM 45 
 CRA-CE 46 
 CRA-DF 47 
 CRA-PB 48 
 CRA-PR 49 
 CRA-SE 50 
 CRA-MT 51 
 CRA-MA 52 

O Cons. Ruy Baratz apresentou proposta de doação de 01 mesa digitadora do 53 
fabricante Wacom, modelo STU-300B e Câmera web de fabricação Logitech, modelo c920, 54 
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para cada CRA acima mencionado, os quais são necessários para o funcionamento do SIFA. 55 
Foi informado que os itens são novos e serão doados aos Regionais, o que foi previsto no 56 
projeto. 57 

Posto em votação, o Plenário aprovou, por unanimidade, a doação dos equipamentos 58 
mencionados. Foi determinado que assim que for implantado o SIFA os Regionais já 59 
recebam o material, ficando o CFA autorizado pelo Plenário a fazer a doação à medida que o 60 
sistema estiver implantado nos demais Regionais.  61 

Na oportunidade, o Cons. Ruy Baratz apresentou a listagem de itens de material 62 
mobiliário não mais utilizados no CFA a serem destinados para doação, como mesas, 63 
cadeiras e outros itens, citando que houve interesse do CRA-DF e da ABECA na aquisição. 64 
Foi sugerido que também se dê prioridade à escolha de instituições carentes, como creches 65 
e escolas. Em decisão, o Plenário aprovou a doação dos itens relacionados. 66 

 67 
1.2. Aprovação do Projeto de Comunicação – PRODER/2018 (CDI) 68 

O Cons. Rogério Ramos apresentou o projeto da CDI, para a obtenção de recursos do 69 
PRODER, que visa produzir material institucional do posicionamento do Sistema CFA/CRAs 70 
junto ao seu público-alvo. Após a exposição do projeto, o Cons. Rogério solicitou a 71 
aprovação do mesmo, o qual foi aprovado, por unanimidade, e deverá ser encaminhado à 72 
Comissão do PRODER. 73 

Na oportunidade, comentou que as obras para a nova estrutura da CDI estão em 74 
andamento, embora tenham ocorrido alguns contratempos que estão sendo solucionados. A 75 
nova estrutura oferecerá maior comodidade para entrevistas em áudio e vídeo. 76 

 77 
1.3. Programa de Capacitação em MPEs 2018 (CFP) 78 

O Cons. Mauro Kreuz comentou que já foram sorteados os cinco Regionais que 79 
participarão da terceira etapa do Programa de Capacitação, os CRAs de São Paulo, Santa 80 
Catarina, Ceará, Bahia e Roraima. Citou que ao final de cada etapa é feita uma avaliação do 81 
curso e dos professores, para apontar as melhorias para a etapa seguinte, citando que nas 82 
edições anteriores foram identificadas quatro ou cinco itens para correção na metodologia.  83 

O Diretor noticiou que esse programa de Capacitação em MPEs foi assumido pelo 84 
Fórum Permanente como uma ação perene das MPEs. A ideia é tornar esse projeto 85 
permanente, utilizando a Universidade Corporativa do CFA. Noticiou que está previsto no 86 
orçamento daquela secretaria o valor de R$ 500.000,00 de seus recursos a serem 87 
destinados a este projeto. Acrescentou que será feita uma avaliação juntamente com a FIA 88 
da última etapa realizada.  89 

O Cons. Mauro Kreuz relatou que a CFP fez consulta com outras instituições, como a 90 
UNIVALE, o SENAC, a FGV, dentre outras, tendo algumas declinado o seu interesse e 91 
outras apresentaram orçamento maior que a FIA. Na oportunidade, foi solicitada a aprovação 92 
do Plenário pela manutenção da continuidade do contrato com a FIA, tendo sido aprovado, 93 
por unanimidade. 94 

 95 
2. OUTROS ASSUNTOS  96 
2.1. Relato de Julgamento de Processos em Grau de Recursos. (CFR) 97 
 Relato e julgamento de processos de fiscalização em grau de recurso – Recursos 98 

Improvidos 99 
Os pareceres apresentados foram discutidos e aprovados, por unanimidade, pelo 100 

Plenário e constam relacionados no Anexo n° 1. 101 
 102 

 Processos devolvidos à origem em Diligência 103 
Os pareceres aprovados constam relacionados no Anexo n° 2. 104 

 105 
 Processos devolvidos à origem por Intempestividade do Recurso 106 
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Os pareceres constam relacionados no Anexo n° 3. 107 
 108 

 Processos que não atenderam aos requisitos de Admissibilidade 109 
Os pareceres constam relacionados no Anexo n° 4. 110 
 111 

2.2. Auditoria do CFA – O Cons. Ruy Baratz anunciou que o CFA está estruturando o setor 112 
de Auditoria do Conselho, citando que haverá o remanejamento dos Empregados João 113 
Pinto, que assumirá a Contabilidade, e João Gutemberg, que irá para a Auditoria do CFA e 114 
trabalhará juntamente com o Auditor Marcelo Coutinho. Assim sendo, a proposta é não 115 
renovar o contrato com a empresa Audilink, sendo necessária a deliberação do Plenário 116 
sobre a matéria, uma vez que a contratação da empresa para a realização de auditoria 117 
externa foi uma deliberação do Plenário. Sobre o assunto, o Presidente Wagner Siqueira 118 
esclareceu que primeiramente o setor será composto pelo Auditor Marcelo Coutinho, João 119 
Gutemberg e será incluído um estagiário, citando que está prevista a realização de concurso 120 
público este ano que deverá também contemplar o setor. Porém, citou que há a necessidade 121 
de o Plenário deliberar sobre a estruturação do setor de Auditoria do CFA. Assim, posto em 122 
votação, o Plenário aprovou a proposta de não renovar o contrato com a empresa Audilink, 123 
bem como dar continuidade à reestruturação do setor de Auditoria do CFA. Na oportunidade, 124 
o Presidente Wagner Siqueira comentou sobre a possibilidade de criar um setor de controle 125 
interno no futuro, mas primeiro será estruturada a auditoria do CFA.  126 
  127 
2.3. PRODER – Apresentada a minuta com a alteração da Resolução Normativa CFA nº 128 
532/2018 do PRODER, aprovada ad referendum pelo Presidente Wagner Siqueira, para 129 
homologação do Plenário. Foi esclarecido que a minuta inclui duas alterações: a primeira 130 
trata da substituição de membros da Comissão diante da impossibilidade de participação e a 131 
segunda trata do endereço eletrônico para cadastro. Em discussão, os Conselheiros Antônio 132 
José de Albuquerque, Mauro Kreuz, Diego Cabral se manifestaram a respeito e deram suas 133 
contribuições. Posta em votação, o Plenário aprovou, por unanimidade, a minuta 134 
apresentada.  135 

 136 
2.4. Comissão Eleitoral – O Presidente Wagner Siqueira comunicou que o Cons. Rogério 137 
Ramos terá que se afastar da Comissão Permanente Eleitoral para concorrer ao pleito em 138 
seu Regional, tendo sido indicado o nome da Cons. Marly Uliana para compor a referida 139 
Comissão. Posto em votação, o Plenário aprovou, por unanimidade, a indicação da 140 
Conselheira Marly. 141 

 142 
2.5. Prêmio Belmiro Siqueira – O Cons. Mauro Kreuz apresentou a minuta da Resolução 143 
Normativa para regular o Prêmio Belmiro Siqueira. Citou que o lançamento da edição de 144 
2018 será na ocasião da cerimônia de entrega da premiação da edição de 2017. Na 145 
oportunidade, a Cons. Ione Salem sugeriu que fossem premiadas empresas de relevância, 146 
de grande destaque em “práticas cidadãs”. O Cons. Mauro Kreuz esclareceu que este é um 147 
prêmio de mérito intelectual, que não se tem como medir o mérito de conduta ou ter 148 
evidências para o julgamento de empresas em práticas cidadãs. Em seguida, foi analisado o 149 
conteúdo da Resolução Normativa e o Plenário aprovou, por unanimidade, o texto 150 
apresentado.  151 

 152 
2.6. Prêmio Guerreiro Ramos – O Cons. Antônio José de Albuquerque expôs que o Prêmio 153 
Guerreiro Ramos teve a sua importância, mas houve um esgotamento e já atingiu seus 154 
resultados. O nome de Guerreiro Ramos foi exaltado. Citou que a modalidade Gestão 155 
Pública foi criada em 2017, sendo uma modalidade restrita para a Administração Pública. 156 
Assim sendo, apresentou proposta para a descontinuação do Prêmio a partir deste ano. 157 
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Caso haja novos estudos e a necessidade de se criar um prêmio para a Gestão Pública a 158 
CGP apresentará nova proposta. As Conselheiras Ione Salem e Tânia Dias defenderam a 159 
continuação do prêmio de Gestão Pública, mesmo com outra denominação (Prêmio CFA de 160 
Gestão Pública – sugestão Cons. Ione Salem) e outras bases de pesquisa. Sobre o assunto, 161 
o Cons. Antônio José de Albuquerque esclareceu que a ideia é criar uma nova premiação 162 
para 2019, citando a necessidade de estruturar algo novo. Acrescentou que há uma grande 163 
estrutura necessária para a realização do Prêmio, além do dispêndio de recursos 164 
consideráveis. Foram feitos os esclarecimentos sobre a importância de Guerreiro Ramos 165 
para a Administração, tendo sido destacado que não houve intenção de desmerecer o seu 166 
papel na história, apenas se entende que o prêmio se esgotou. Posto em votação, o Plenário 167 
aprovou, por unanimidade, a proposta da CGP de não mais haver a realização do Prêmio 168 
Guerreiro Ramos. Posteriormente, a CGP elaborará uma nova proposta. 169 

 170 
2.7. Fórum CFA de Gestão Pública – O Adm. Rodrigo Moura apresentou a programação do 171 
FOGESP, que acontecerá em Brasília, no Centro de Eventos Brasil 21, nos dias 06, 07 e 08 172 
de junho. Apresentados os nomes já selecionados de palestrantes, tendo sido informado que 173 
já estão abertas as inscrições, que podem ser feitas no site do evento.  174 

 175 
2.8. Vistas da Prestação de contas do CRA-AC – PRODER – O Cons. Marcos Clay 176 
apresentou seu voto referente ao pedido de vistas da prestação de contas, cujo parecer foi 177 
pela aprovação com ressalva, por não constar o registro do ressarcimento da correção 178 
monetária referente ao período, sugerindo que na próxima auditoria seja verificado que o 179 
valor foi ressarcido. Sendo assim, seu voto é que as contas sejam aprovadas com parecer 180 
pela aprovação com ressalva. A Adm. Ana Maria Ferreira esclareceu que a Comissão do 181 
PRODER entendeu que uma vez que o Regional fez a devolução do recurso não haveria 182 
motivos para ressalva. Será encaminhado à CAF para que verifique se o gestor daquele 183 
Regional fez o devido ressarcimento ao CRA-AC do valor correspondente à correção 184 
monetária. Assim, a apreciação das contas será feita na próxima reunião plenária.  185 

 186 
2.9. Vistas da Prestação de contas do CRA-BA – PRODER – Diante da informação do 187 
PRODER em relação a exercícios anteriores, o Presidente Wagner Siqueira solicitou que 188 
fosse prorrogado o prazo da apresentação do pedido de vistas da Cons. Tânia Dias, o que 189 
teve a anuência do Plenário.  190 
 
 
 

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 
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