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ATA – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CFA DE 2017  1 
EM CUIABÁ/MT 2 

 3 
Data:  7 de agosto de 2017 4 
Horário: 09h às 12h 5 
Local:  Hotel Paiaguás – Cuiabá/MT 6 
 7 
PRESIDÊNCIA: Adm. Wagner Siqueira 8 
SECRETARIA:  Adm. Ruy Pedro Baratz Ribeiro 9 
 10 
A – Conselheiros presentes 11 
1. Adm. Wagner Siqueira – RJ, Presidente 12 
2. Adm. Carlos Henrique Mendes da Rocha – PI, Vice-Presidente 13 
3. Adm. Ruy Pedro Baratz Ribeiro – RS, Diretor da CAF 14 
4. Adm. Carolina Ferreira Simon Maia – AL, Vice-Diretora da CFR 15 
5. Adm. Mauro Kreuz – SP, Diretor da CFP 16 
6. Adm. Rogério Ramos de Souza – TO, Diretor da CDI 17 
7. Adm. Sônia Ferreira Ferraz – MG, Diretora da CEPE 18 
8. Adm. André Luís Saoncela da Costa – RO, Diretor da CRIE 19 
9. Adm. Norma Sueli Costa de Andrade – MT, Vice-Diretora da CGP 20 
 21 
B – Conselheiros ausentes 22 
1. Adm. Marcos Kalebbe Saraiva Maia Costa – PB, Diretor da CFR 23 
2. Adm. Antônio José Leite de Albuquerque – RR, Diretor da CGP 24 

 25 
ASSUNTOS EM DISCUSSÃO 26 

 27 
1. ABERTURA 28 

O Presidente Wagner Siqueira cumprimentou os Diretores Executivos e demais 29 
presentes, dando-lhes boas-vindas.  30 

Com a palavra, o Adm. Hélio Tito, Presidente do CRA-MT, ressaltou o projeto da usina 31 
de energia fotovoltaica idealizada pelo CRA-MT, em parceria com o SEBRAE/MT, 32 
implementado com recursos do PRODER para a produção de energia, um projeto importante 33 
que vem para fomentar a adoção de práticas sustentáveis no Regional. Destacou que foram 34 
três anos para o projeto ser concretizado. Em referência, o Presidente Wagner Siqueira 35 
manifestou sua satisfação pela concretização desse projeto e lembrou que já esteve perto de 36 
realizar o mesmo no CRA-RJ, mas não foi possível dar prosseguimento e por isso congratula-37 
se com o CRA-MT pela conquista. 38 

O Presidente do CRA-MT, Adm. Hélio Tito, agradeceu o apoio do CFA, do PRODER e 39 
da Diretoria Executiva do CFA, inclusive pela realização da reunião da Diretoria Executiva em 40 
Cuiabá/MT, convidando a todos para o lançamento da usina de energia do Regional, um 41 
sonho pessoal que determinará a consolidação do Conselho Regional do Mato Grosso. 42 

Na sequência, o Presidente Wagner Siqueira mencionou a necessidade de atualizar 43 
as impressoras das Carteiras de Identidade Profissional, tendo em vista que agora as 44 
mesmas serão expedidas com chip. 45 

 46 
2. Apreciação da Ata da 6ª reunião Diretoria Executiva, realizada no dia 05 de julho de 47 

2017, em Teresina/PI. 48 
Em votação, a DIREX aprovou, por unanimidade, a ata em apreço. 49 
 50 

3.  CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS 51 
 Não houve destaque. 52 
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4. COMUNICAÇÕES / DELIBERAÇÕES 53 
4.1. Decisão do Tribunal Regional Federal referente à impossibilidade de fornecimento 54 

da base de dados do Conselho ao Sindicato. (Presidente) 55 
O Adv. Marcelo Dionísio comentou sobre a decisão do Tribunal Regional Federal e fez 56 

breve relato sobre o histórico da questão. Noticiou que o referido Tribunal negou provimento à 57 
apelação do Sindicato de Odontologia do Estado de São Paulo, que queria obrigar o 58 
Conselho Regional de Odontologia a fornecer certidão com a lista de profissionais registrados 59 
que atuam naquele Estado. Acrescentou que a referida decisão resultou em acórdão sobre o 60 
tema, que determina que o Sindicato não tem direito líquido e certo na obtenção de lista de 61 
profissionais constantes em dados cadastrais do Conselho de Fiscalização Profissional, cuja 62 
decisão deve ser estendida aos Conselhos de Fiscalização Profissional em face ao acordão 63 
produzido sobre a questão. Será dado conhecimento aos Regionais. 64 

 65 
4.2. Suspensão da exigibilidade de registro profissional e das cobranças de anuidades 66 

para os ocupantes dos cargos de Analista Administrativo para às Agências 67 
Reguladoras Federais – ANER (Presidente) 68 

O Adv. Marcelo Dionísio apresentou a questão e defendeu que o CFA se aprofunde na 69 
questão até a última instância. Após a análise, a DIREX foi favorável à contratação de um 70 
escritório de alto nível, tendo sido indicado o escritório do Adv. Aires Brito para defender o 71 
caso. 72 

 73 
4.3. Implantação dos Sistemas de Autoatendimento e de Fiscalização nos 4 (quatro) 74 

Regionais e no CFA. (Presidente) 75 
 Desenvolvimento dos 10 (dez) novos Regionais, cujos projetos devem começar 76 

em 01 de setembro. 77 
O Presidente Wagner Siqueira fez breve relato sobre o andamento do projeto nos 78 

Regionais. Esclareceu que na verdade serão onze Regionais, com o acréscimo também do 79 
CRA-MG, que serão contemplados na próxima etapa da implantação do sistema que se 80 
iniciará em 1º de setembro. 81 

 82 
4.4. Minuta de resolução do Programa de Recuperação de Créditos dos CRAs (ASJ) 83 

O Cons. Ruy Baratz fez a apresentação da minuta em referência. Aberta a discussão, 84 
foi feita a análise do texto do documento e mencionado que o prazo chegará até 30 de 85 
dezembro. O Presidente Wagner Siqueira comentou que com a inflação atual que o País 86 
enfrenta não se justifica desconto de 30% na anuidade. O Cons. Ruy Baratz comentou sobre 87 
a conciliação judicial e destacou a necessidade de se incluir também a questão da conciliação 88 
extrajudicial, que não consta na proposta atual de alteração da Resolução Normativa.  89 

Em decisão, foi determinado que essa questão será levada para discussão e 90 
apreciação para a reunião do Amapá. 91 

Na oportunidade, o Adv. Marcelo Dionísio sugeriu que seja feita uma recomendação do 92 
CFA para os Regionais dando substrato necessário quanto a questão da judicialização e 93 
protestos, o que vai permitir que os Regionais explorem mais suas Assessorias Jurídicas. 94 
Sobre a questão, o Presidente Wagner Siqueira foi favorável à proposta, bem como a DIREX, 95 
e a ASJ/CFA deverá expedir uma recomendação a respeito aos Regionais. 96 

 97 
4.5. Informes dos Diretores 98 

O Cons. Mauro Kreuz fez breve relato sobre o andamento dos trabalhos da CFP. 99 
Anunciou que o sorteio dos Regionais que participarão da terceira etapa do Curso de 100 
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Capacitação e Formação de Multiplicadores de conhecimento em Micro e Pequenas 101 
Empresas – MPEs será realizado na reunião plenária do Amapá, citando que são 17 102 
Regionais faltantes. Sobre a Certificação Profissional, citou que foram gravados os 103 
depoimentos que serão utilizados no seu relançamento, cuja idéia é que ocorra durante o 104 
Fórum Internacional de Administração – FIA em Gramado/RS, o que dará melhor 105 
visibilização. O Cons. Mauro Kreuz acrescentou que em função das mudanças causadas pelo 106 
Governo Federal, houve mudanças no MEC e na Secretaria das MPEs, entretanto, anunciou 107 
que haverá o pré-lançamento do Programa Empresa Amiga das MPEs. O Cons. Carlos 108 
Henrique acrescentou que até o Fórum das MPEs foi prejudicado com as mudanças ocorridas 109 
naquele Ministério. Foi comentado sobre a necessidade de realizar um workshop com 110 
aplicação da aprendizagem obtida no curso. 111 

 112 
O Presidente Wagner Siqueira comentou sobre a questão do acervo profissional se 113 

reunir com o projeto da CFP, sendo possível fazer o acervo funcional, técnico e intelectual, o 114 
que virá somar grandiosamente para a profissão e ainda se unir à Certificação Profissional. 115 
Iniciar o AdmEmprego. 116 

 117 
O Cons. Rogério Ramos citou que a CDI tem sido rápida nas respostas de demandas 118 

apresentadas à Câmara. Foi citado que a CDI sofrerá remanejamento de sua estrutura e terá 119 
um novo espaço na sede do CFA e as obras estão prestes a iniciar, já que o projeto está em 120 
andamento com os profissionais contratados (Engenheiro/Arquiteto). Será feito um novo 121 
layout para a sala da CDI. Ao final, o Cons. Rogério acrescentou que será desenvolvido, um 122 
novo vídeo institucional.  123 

A Cons. Norma relatou que a CGP está com grande demanda, relatou que a Câmara 124 
se reuniu dia 21/07, na sede do CFA, com discussão dos projetos e apresentação do 125 
IGM/CFA para o Cons. Willian Machado, do CRA-RJ. Dia 27/07, foi realizado o Fórum 126 
Paraibano de Gestão Pública, em Campina Grande/PB, quando foi feita a apresentação do 127 
IGM/CFA pelo Diretor Antônio José de Albuquerque e a entrega de premiação a 10 Prefeitos. 128 
Nos dias 31/07 e 1º/08, foi feita a avaliação dos trabalhos concorrentes ao 8º Prêmio 129 
Aneprem de boas práticas de gestão previdenciária. Dia 03/08, houve reunião com o 130 
Presidente no CONADEMS, no anexo do Ministério da Saúde, com apresentação do 131 
IGM/CFA a membros da instituição, tendo sido proposta a realização de curso de capacitação 132 
visando a qualificação de servidores que alimentam os dados da saúde.  133 

A Cons. Norma Sueli, anunciou que estão previstos, ainda, para o dia 09/08, a 134 
apresentação do IGM/CFA na reunião ampliada do Colégio de Deputados do Parlamento 135 
Amazônico. Nos dias 17 e 18/08, palestra sobre o IGM/CFA no 3º Fórum de Gestão Pública 136 
em Fortaleza/CE e palestra sobre o IGM/CFA no evento UNILAB, em Redenção/CE. Dia 137 
24/08, palestra sobre o IGM/CFA no 3º Fórum de Gestão Pública. Dia 30/08 a 01/09, palestra 138 
sobre o IGM/CFA no 11º Congresso de Gestão Pública no Rio Grande do Norte (CONGESP). 139 
Dia 05/09, palestra sobre o IGM/CFA na Rede de Controle da Gestão Pública no qual o CRA-140 
MS é participe. E, por fim, dias 14 e 15/09, palestra sobre o IGM/CFA no XX EMAD.  141 

Sobre o Prêmio Guerreiro Ramos, a Cons. Norma informou que foram enviados os 142 
cartazes para as IES, e-mail marketing para divulgação, dentre outras ações para a 143 
realização do evento. Está agendada reunião para dia 10/08 com o Instituto Publix para tratar 144 
da revisão de alguns indicadores e inclusão de outros novos, além da atualização de dados 145 
para a edição de 2017 do IGM/CFA. Mencionou o curso EAD sobre o IGM/CFA, tendo sido 146 
solicitado ao Instituto Publix uma proposta para elaboração de conteúdo para o curso a ser 147 
disponibilizado na Universidade Corporativa do Administrador. Referente ao Congresso de 148 
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Gestão Pública, dentre os informes sobre o evento, foi destacado que é o 1º Congresso 149 
Nacional do CFA de Gestão Pública e tem o objetivo de promover o alinhamento de finalidade 150 
para a Gestão Pública. Foram citados os eixos temáticos, como Governança Pública, PPPs, 151 
Planejamento e Controle de Estratégias, Orçamento Público, Pacto Federativo, Políticas 152 
Públicas, Gestão Pública e Cidadania, Liderança, dentre outras. O Cons. Mauro Kreuz 153 
destacou que o importante é o impacto. Assim, o sentido deve ser considerado o profissional 154 
e não uma visão acadêmica, ou seja, deve ser considerado o impacto na governança. É 155 
preciso afastar esse viés academicista e olhar para dentro das organizações públicas. 156 

 157 
Na ocasião, o Presidente Wagner Siqueira comunicou que a Cons. Ione Salem 158 

solicitou sua saída da CGP. Na ocasião, o Cons. Rogério Ramos comunicou que se for de 159 
interesse, poderá compor a CDI e destacou que será um prazer tê-la na Câmara. 160 

 161 
O Cons. André Saoncela fez breve relato sobre o andamento dos trabalhos da CRIE. 162 

Citou evento a ser realizado pela Câmara voltado para as mulheres que ocorrerá nos dias 12 163 
e 13/09. Sobre o FIA, lembrou a necessidade de inserir na programação do evento o 164 
relançamento da Certificação Profissional. O Presidente Wagner Siqueira ressaltou que é 165 
preciso dar visibilidade a premiações do Conselho em grandes eventos como este e 166 
aproveitar a presença de Presidentes dos CRAs e dos Conselheiros Federais.  167 

 168 
A Cons. Sonia Ferraz comunicou que a CEPE está trabalhando no projeto de Gestão 169 

de Saneamento e a intenção é apresenta-lo na ocasião do FIA, em Gramado. Sobre o debate 170 
qualificado, informou que o mesmo será realizado com profissional especialista em Mediação 171 
e Arbitragem. 172 

 173 
O Cons. Ruy Baratz comentou que irá com o Adv. Marcelo Dionísio para Belém do 174 

Pará, para dar providencias ao andamento judicial de ação quanto ao CRA-PA. Noticiou que a 175 
Justiça determinou novamente que o CFA está agindo de forma legal e caçou a liminar 176 
provocada pelo Presidente daquele Regional. 177 

 178 
O Cons. Carlos Henrique anunciou que a Comissão do PRODER se reunirá a partir 179 

das 15 horas para dar prosseguimento aos seus trabalhos, com prestações de contas de 180 
2016. Na oportunidade, solicitou sugestões para atualizar o regulamento do PRODER.  181 
 182 
4.6. Avaliação dos Debates nos Regionais 183 

O Cons. Mauro Kreuz apresentou pontos importantes que precisam entrar nos debates 184 
sobre a profissão, dentre os pontos mais questionados sobre as Resoluções Normativas, em 185 
especial a RN nº 512, estão:  186 

 Falta de reciprocidade das outras profissões. 187 
 Legalidade (falta de amparo legal com base na Lei n. 4.769). 188 
 Mercado de trabalho (vai impactar negativamente o mercado de trabalho do 189 

Administrador). 190 
 Ensino da Administração (vai impactar negativamente na atratividade para cursar 191 

Administração). 192 
Com a palavra, o Presidente Wagner comentou que o importante é o desempenho do 193 

Administrador no mercado de trabalho e é preciso se preocupar com esse desempenho, além 194 
disso, é preciso discutir a profissão nos Regionais.  195 
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Em referência, o Cons. Mauro Kreuz ressaltou que é preciso lembrar que o Conselho é 196 
de Administração e não de Administradores e essa é a premissa importante. O Presidente 197 
Wagner finalizou citando que a avaliação dos debates foi extremamente positiva. 198 
 199 
5. OUTROS ASSUNTOS  200 

O Presidente Wagner Siqueira comentou sobre a Campanha contra a cobrança de 201 
boletos. Destacou que será feita uma mobilização contra a determinação da FEBRABAN, o 202 
que favorecerá inclusive uma mudança de imagem do Sistema CFA/CRAs. O Cons. Rogério 203 
Ramos comentou que a Campanha será divulgada em toda a rede do Cinemark, da CBN e 204 
nas redes sociais, haverá também mobilização em frente ao Congresso Nacional no dia 205 
23/08. A campanha está em andamento. 206 
 207 
6.  AGENDA PARA A PRÓXIMA REUNIÃO 208 

 7ª Reunião DIREX, 16 de agosto de 2017, em Macapá/AP. 209 
 210 
7. ENCERRAMENTO 211 

Ao final, o Presidente Wagner Siqueira agradeceu a presença dos membros da 212 
Diretoria Executiva, dando por encerrada a reunião. 213 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

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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