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ATA DA 3ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CFA DE 2018 1 
 2 
Data:  18 de abril de 2018 3 
Horário: 14h às 18h 4 
Local:  Hotel Pestana, São Luis/MA 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. Rogério Ramos de Souza – TO, Diretor da CDI 14 
5. Adm. Marcos Kalebbe Saraiva Maia Costa – PB, Diretor da CFR 15 
6. Adm. Mauro Kreuz – SP, Diretor da CFP 16 
7. Adm. André Luís Saoncela da Costa – RO, Diretor da CRIE 17 
8. Adm. Antônio José Leite de Albuquerque – RR, Diretor da CGP 18 
9. Adm. Joel Cavalcanti Costa – PE – Coordenador da Comissão Permanente de Tomada 19 

de Contas – CPTC 20 
 21 

B – Ausência justificada 22 
1. Adm. Sônia Ferreira Ferraz – MG, Diretora da CEPE 23 

 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. Na oportunidade, foi comunicada a ausência 30 
justificada da Cons. Sônia Ferraz. 31 

 32 
2. Apreciação da Ata da 2ª reunião da DIREX, realizada no dia 19 de março de 2018, 33 

em São Luís/MA. 34 
Aprovada, por unanimidade, a ata em apreço. 35 
 36 

3.  CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS 37 
 Não houve destaque. 38 

 39 
4. COMUNICAÇÕES/DELIBERAÇÕES 40 
4.1. Reconhecimento e agradecimento do CRA-AM – 17 ECAD (Presidente) 41 

O Presidente Wagner Siqueira fez a leitura da correspondência recebida do CRA-42 
AM, que trata da atuação do Cons. Mauro Kreuz.  43 

 44 
4.2. Aprovação de Assembleia de Presidente Conjunta – CRA-RJ durante o ENBRA 45 

(Presidente) 46 
Aprovada a realização de Assembleia Conjunta, que deverá ocorrer no dia 06/08. 47 

A proposta será apresentada ao Plenário.  48 
 49 

4.3. Sentença – Ação Civil Pública MPF X CREF/BA (ASJ) 50 
O Adv. Marcelo Dionísio prestou as informações necessárias sobre a sentença 51 

proferida referente ao processo n° 0012356-60.2017.4.01.3300 – 16ª Vara - Salvador nº 52 
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de registro e-CVD 00084.2018.00163300.1.00206/00128 e esclareceu sobre a questão 53 
do RJU e da contratação de empregados nos Conselhos de Fiscalização. Foi citado que 54 
não há definição jurídica sobre a questão, acrescentando que a situação tem o agravante 55 
de que não há criação por lei de cargos destinados aos Conselhos de Fiscalização 56 
Profissional, o que configura um impeditivo para a ocupação de cargos por meio do RJU 57 
nos Conselhos de Fiscalização. O tema será abordado na reunião plenária. 58 
 59 
4.4. Aprovação do Balancete do CFA referente ao mês de Fevereiro de 2018 (CAF) 60 

Item retirado de pauta. Será apreciado na próxima reunião da DIREX. 61 
 62 

4.5. Controle de recebimento de Balancetes (CAF). 63 
O Cons. Ruy Baratz informou que encaminharam os balancetes os CRAS do 64 

Amazonas, Amapá, Ceará, Distrito Federal, Maranhão, Mato Grosso do Sul e Pará, 65 
Paraná e Rio de Janeiro. Foi comunicado que até a presente data os CRAs de Goiás, 66 
Maranhão Paraná, Santa Catarina e Sergipe não haviam feito o repasse das cotas 67 
partes.  68 

Sobre o assunto, o Cons. Carlos Henrique relatou dificuldades encontradas com as 69 
informações repassadas pela CAF quanto ao cumprimento das obrigações dos Regionais 70 
necessárias à aplicação das normas do PRODER, citando que houve atrasos no 71 
lançamento de dados referente aos repasses de balancetes e cotas partes dos CRAs. 72 

 73 
4.6. Controle de arrecadação – Exercício 2018 (CAF) 74 

Sobre a emissão de boletos, o Cons. Rogério Ramos informou que está agendada 75 
uma reunião com representantes do Banco do Brasil para a assinatura do convênio para 76 
abrigar, inclusive, os Regionais. O convênio visa a redução dos valores de emissão de 77 
boletos, tendo sido este um dos resultados da Campanha do Raposão. O documento 78 
será assinado durante a reunião plenária, quando estarão presentes os representantes 79 
do referido Banco. 80 

 81 
4.7. Programa de Capacitação de Administradores em MPEs 2018 (CFP) 82 

O Cons. Mauro Kreuz informou que o curso será ministrado de forma 83 
semipresencial e será migrado para a Universidade Corporativa por meio da Plataforma 84 
do Conhecimento. Informou que houve alteração no edital, sendo que uma delas 85 
determina que o aluno que não entregar o trabalho de final de curso será considerado   86 
desistente e o mesmo não concluirá o curso. 87 

O Cons. Antônio José de Albuquerque sugeriu a suspensão da realização do curso 88 
no CRA-RR no momento, tendo em vista as dificuldades estruturais e financeiras do 89 
Regional, além de problemas referentes à composição do Plenário, em reunir em número 90 
mínimo de quórum. Em resposta, o Cons. Mauro Kreuz notificou que entrou em contato 91 
com o Presidente do CRA-RR, que destacou a importância do curso naquele Regional. 92 
  93 
4.8. Apresentação do Observatório Nacional de Egressos dos Cursos de 94 

Administração – Onecad (CFP) 95 
O Cons. Mauro Kreuz noticiou que será apresentado ao Plenário o sistema 96 

ONECAd que usa a tecnologia do Big Data para o levantamento dos egressos dos cursos 97 
de Administração. O sistema irá auxiliar na identificação de egressos dos cursos de 98 
Administração, condição que facilitará as atividades de registro e fiscalização, bem como 99 
subsidiarão ações correlatas. Mencionou que quanto mais fidedigno for o cadastro 100 
nacional, melhor será para todo o Sistema CFA/CRAs.  101 

 102 
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4.9. Conteúdos do campo Administração, Sistemas e Métodos (O&M) (CFP) 103 
O Cons. Mauro Kreuz transmitiu os informes sobre os trabalhos voltados para a 104 

definição do campo de O&M, que subsidiará os estudos a respeito da fundamentação 105 
sobre o exercício profissional de egressos dos cursos de Análise de Sistema e cursos 106 
correlatos. 107 

 108 
4.10. Deliberação sobre a alteração da RN 474/2015, que dispõe sobre o registro de 109 

estudantes nos CRAs. (CFP) 110 
O Cons. Mauro Kreuz comentou sobre a contribuição da CFP nos estudos sobre o 111 

registro de estudantes, assunto que originalmente pertence à CFR, destacando a valiosa 112 
contribuição da Adm. Sueli Moraes, Coordenadora da CFP, e do Adv. Marcelo Dionísio.   113 

Com a palavra, o Cons. Marcos Kalebbe destacou as alterações constantes na 114 
referida Resolução Normativa, entre elas a concessão gratuita de carteira para o 115 
estudante, em PVC, que poderá ser impressa na mesma máquina utilizada nos Regionais 116 
para a impressão da CIP. O Presidente Wagner Siqueira destacou que os Regionais que 117 
já possuem o SIFA têm pressa na concessão da carteira ao estudante, tendo em vista a 118 
necessidade de registrar e fidelizar o estudante. O Presidente Wagner Siqueira sugeriu 119 
que a validade fosse de dois anos, levando em conta o custo da impressão e o desgaste 120 
do equipamento. 121 

Na oportunidade, o Cons. Marcos Kalebbe comentou que o CRA-DF sugeriu a 122 
inserção da logomarca das instituições de ensino nas carteiras dos estudantes fornecidas 123 
pelo Regional. A DIREX foi contrária à proposta, tendo em vista, inclusive, a grande 124 
dificuldade de operacionalização.  125 

Foi citada, ainda, a questão do nome social que precisa ser implementada, uma vez 126 
que já foi aprovado pelo Plenário. Foi destacado que os dados enviados pelos Regionais 127 
não contemplam a busca por nome social. Foi citada a necessidade dos Regionais 128 
encaminharem os dados contendo o nome social do profissional, cujo procedimento deve 129 
ser reforçado em todo o Sistema CFA/CRAs. 130 

 131 
4.11. Deliberação do anteprojeto de Resolução Normativa sobre recadastramento e 132 

substituição gratuita de CIP (CFP) 133 
O Cons. Mauro Kreuz apresentou a minuta da Resolução Normativa que trata do 134 

recadastramento e substituição de CIPs expedidas pelos Conselhos Regionais de 135 
Administração, cujo documento foi analisado e aprovado pela DIREX. Encaminhamento 136 
ao Plenário. 137 

 138 
4.12. Índice CFA de Governança Municipal (IGM-CFA) – versão 2018 (CGP) 139 

O Cons. Antônio José de Albuquerque fez a exposição do material da nova versão 140 
do IGM.  141 

 142 
4.13. Programa de Melhoria da Governança Pública Municipal PMGP-CFA com base 143 

no uso do IGM. (CGP) 144 
Em relação à proposta de projeto do Programa de Governança Municipal, o Cons. 145 

Antônio de Albuquerque informou que serão aprofundados os estudos e a viabilidade da 146 
contratação do referido Instituto. O Presidente Wagner Siqueira recomendou que seja 147 
verificada a forma técnica e jurídica na contratação da Publix, além de observar a 148 
inexibilidade do processo licitatório, destacando a necessidade de justificar bem a 149 
questão. Em decisão, a questão continua em estudo na CGP para análise. 150 

 151 
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4.14. Curso EAD sobre “Governança para Resultados”. (CGP) 152 
O Cons. Antônio de Albuquerque informou sobre a parceria com o Instituto Publix 153 

no FOGESP e serão oferecidos 100 cursos na modalidade EAD de Governança para 154 
Resultados.  155 

 156 
4.15. Informes sobre o Fórum CFA de Gestão Pública – Fogesp (CGP) 157 

O Cons. Antônio José de Albuquerque fez breve relato sobre o andamento dos 158 
preparativos do evento e propôs a concessão de um stand para o PMGP-CFA, o que foi 159 
aprovado.  160 

O Adm. Rodrigo Moura citou as estratégias de divulgação do evento em diversos 161 
meios de comunicação. Apresentou os palestrantes já confirmados, citando que ainda 162 
falta a confirmação de dois dos indicados. Expôs o quadro de participantes inscritos de 163 
todos os estados, totalizando 284 no momento. 164 

 165 
4.16. Posição dos processos de fiscalização e outros, em Grau de Recursos, em 166 

tramitação da CFR. 167 
O Cons. Marcos Kalebbe informou que 60 processos serão apresentados ao 168 

Plenário para apreciação. Mencionou que ainda ficam 121 processos na CFR para serem 169 
tratados pela Câmara.  170 

Na oportunidade, o Cons. Marcos Kalebbe noticiou que o Sebrae/RO entrou 171 
judicialmente contra o CFA, por questionamento sobre registro. Sobre o assunto, o 172 
Presidente Wagner Siqueira levantou a possibilidade de resolver politicamente com o 173 
Sebrae Nacional. O Cons. Mauro Kreuz sugeriu que seja agendada uma reunião de 174 
aproximação institucional, cuja pauta será pensada em conjunto entre os Conselheiros 175 
Mauro Kreuz, Marcos Kalebbe e o Presidente Wagner Siqueira. O Presidente Wagner 176 
destacou que é preciso trocar mais apoio com o Sebrae. 177 

Sobre a implantação da Carteira para Estudantes, foi informado que o projeto será 178 
implantado e já foi feito o processo de compra das carteiras em PVC e o CFA está no 179 
aguardo da entrega.  180 

 181 
5. OUTROS ASSUNTOS  182 

 SEBRAE – O Cons. Marcos Kalebbe transmitiu os informes sobre as dificuldades 183 
judiciais com o Sebrae/RO, em razão de uma ação contra o CFA. O Presidente 184 
Wagner Siqueira destacou a possibilidade de solucionar a questão politicamente com 185 
o Sebrae Nacional. O Cons. Mauro Kreuz sugeriu o agendamento de uma reunião de 186 
aproximação institucional, cuja pauta será pensada em conjunto pelos Conselheiros 187 
Mauro Kreuz, Marcos Kalebbe e o Presidente Wagner Siqueira. O Presidente 188 
Wagner destacou que é preciso trocar mais apoio com o Sebrae. 189 

 ENANGRAD – O Cons. Mauro Kreuz colocou a situação referente à parceria do CFA 190 
com a Angrad. Citou que havia a proposta de concessão de recursos para o evento, 191 
entretanto, há dois componentes contrários politicamente ao CFA e a alguns de seus 192 
membros. Relatou que o que mais lhe desapontou foi o posicionamento da 193 
Presidência da Enangrad, que determinou a cessão de uma sala ao CFA, sob o 194 
argumento de que daria maior visibilidade e, em contrapartida, foi retirado o tempo 195 
concedido ao CFA e, assim, o Conselho não seria mais a co-realizadora do evento, 196 
mas este ponto conseguiu reverter, mas não concorda com a retirada do tempo do 197 
CFA no evento. Em vista do ocorrido, o Presidente Wagner Siqueira propôs a 198 
retirada do apoio do CFA ao Enangrad e por completo, inclusive de outras áreas do 199 
CFA. Foi destacado que o CFA estará disponível para renegociação com a Angrad, 200 
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caso venham ao Conselho. Em decisão, a DIREX aprovou a proposta apresentada 201 
de retirada dos recursos e do apoio do CFA. 202 

 PRODER – O Cons. Carlos Henrique informou que a Comissão do PRODER 203 
aprovou mais 20 projetos, que serão apresentados ao Plenário e citou que ainda há 204 
pendências e diligências de alguns Regionais.  205 

   Comissão de Ética (processual) – O Cons. Marcos Kalebbe destacou a 206 
necessidade de composição da Comissão Especial para o Grupo de Trabalho de 207 
Instrução Processual Ético. O Presidente Wagner Siqueira destacou que os nomes 208 
devem ser indicados ao Plenário. Inicialmente, serão indicados os nomes dos Cons. 209 
Marcos Kalebbe, Antônio José de Albuquerque e Rogério Ramos. O tema deverá ser 210 
levado ao Plenário para a deliberação dos nomes a serem indicados. 211 

 Convenção – O Cons. Mauro Kreuz propôs que a próxima Convenção do Sistema 212 
CFA/CRAs seja totalmente institucional e não utilizada para visibilidade de poucas 213 
pessoas. Foi sugerido, ainda, que a Comissão seja presidida pelo Vice-Presidente do 214 
CFA. 215 

 Bolsa de estudos – Apresentada a solicitação da colaboradora Ana Elisa Ventura, 216 
da CDI, para a concessão de bolsa de estudos para o curso Jornalismo Digital e 217 
Produção Multimídia, cujo pedido teve parecer favorável do CRH e da CDI e foi 218 
aprovado pela DIREX.   219 

 Licença paternidade – O Cons. Ruy Baratz apresentou a solicitação do Colaborador 220 
Flávio Rios para a extensão da licença paternidade para 20 dias. Foi emitido parecer 221 
jurídico contrário, pelo fato de o Conselho não se enquadrar em nenhuma das leis 222 
em vigência. Em decisão, a DIREX indeferiu o pedido. 223 

 Resolução Normativa 523 – Foi solicitada a alteração do art. 8º e de seus 224 
respectivos parágrafos, com inserção de mais um parágrafo na referida Resolução 225 
Normativa. Sobre o assunto, o Adv. Marcelo Dionísio destacou que na legislação 226 
vigente as alterações no processo devem ser feitos com prazo mínimo de um ano 227 
antes das eleições. Foi ressaltado que as alterações propostas pela Comissão 228 
Eleitoral se referem a alterações no Regimento Interno do CFA que regula a eleição 229 
da Presidência, da Vice-Presidência e da Diretoria Executiva. O tema deve ser 230 
analisado pela Comissão de Regimento. 231 

 232 
6. AGENDA PARA A PRÓXIMA REUNIÃO 233 
 4ª Reunião DIREX, 16 de maio de 2018, em Poconé/MT. 234 

 235 
7. ENCERRAMENTO 236 

Ao final, o Presidente Wagner Siqueira agradeceu a presença dos membros da 237 
Diretoria Executiva, dando por encerrada a reunião. 238 

 
 
 
 

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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