CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO

O Sistema CFA/CRAs tem como missão promover a Ciência da Administração valorizando
as competências profissionais, a sustentabilidade das organizações e o desenvolvimento do país.
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ATA DA 2ª ASSEMBLÉIA DE PRESIDENTES DO SISTEMA CFA/CRAS EM 2017
DATA:
23 e 24 de novembro de 2017
HORÁRIO: das 09h às 18h (23/11) e das 09h às 12h (24/11)
LOCAL:
Hotel Windsor, Rio de Janeiro/RJ
PARTICIPANTES
A – Presidentes/Representantes de CRAS presentes
1. Adm. Fábio Mendes Macêdo – CRA-AC
2. Adm. Geraldo Luiz Valle dos Santos – CRA-AL – Representante
3. Adm. Inácio Guedes Borges – CRA-AM
4. Adm. Roberto Ibrahim Uehbe – CRA-BA
5. Adm. Leonardo José Macedo – CRA-CE
6. Adm. Udenir de Oliveira Silva – CRA-DF
7. Adm. Hércules da Silva Falcão – CRA-ES
8. Adm. José Samuel de Miranda Melo Júnior – CRA-MA
9. Adm. Hélio Tito Simões Arruda – CRA-MT
10. Adm. Antônio Eustáquio Barbosa – CRA-MG
11. Adm. José Célio Santos Lima – CRA-PA
12. Adm. Geraldo Tadeu Indrusiak da Rosa – CRA-PB
13. Adm. Joel Cavalcanti Costa – CRA-PE – Representante
14. Adm. Jorge Humberto Moreira Sampaio – CRA-RJ
15. Adm. Júlio Francisco Dantas de Rezende – CRA-RN
16. Adm. Claudia de Souza Pereira Abreu – CRA-RS
17. Adm. Manoel Pinto da Silva – CRA-RO
18. Adm. Charles Barbosa Mendes – CRA-RR
19. Adm. Antônio Carlos de Souza – CRA-SC – Representante
20. Adm. Roberto Carvalho Cardoso – CRA-SP
21. Adm. Sidney Vasconcelos Andrade – CRA-SE
B – Ausências justificadas (Presidentes)
1. Adm. Jociara Márcia da Silva Correia – CRA-AL
2. Adm. Herlígenas Corrêa de Oliveira – CRA-AP
3. Adm. João Divino de Brito – CRA-GO
4. Adm. Alex Sandre Rodrigues Pereira Cazelli – CRA-MS
5. Adm. Amilcar Pacheco dos Santos – CRA-PR
6. Adm. Robert Frederic Mocock – CRA-PE
7. Adm. Conceição de Maria da Silva Bujyja de Britto – CRA-PI
8. Adm. Evandro Fortunato Linhares – CRA-SC
9. Adm. Eugênio Pacceli de Freitas Coêlho – CRA-TO

ASSUNTOS EM DISCUSSÃO
1. ABERTURA
O Presidente Wagner Siqueira cumprimentou os presentes, dando-lhes boas vindas.
Com a palavra, o Adm. Jorge Humberto, Presidente do CRA-RJ, manifestou sua satisfação
em receber os Presidentes dos CRAs, os Diretores do CFA e demais presentes na capital
de seu Estado.
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2. Apreciação da Ata da 1ª Assembleia de Presidente, realizada nos dias 06 e 07 de
junho de 2017, em Teresina/PI, e da Ata da 2ª Assembleia de Presidente Conjunta,
realizada no dia 25 de outubro de 2017, em Gramado/RS.
Aprovadas, por unanimidade, as atas em apreço.
3. COMUNICAÇÕES/DELIBERAÇÕES
3.1. Apresentação do Sistema Big Data, pelo Sr. Marcos do Couto Bezerra Cavalcanti.
O Sr. Marcos do Couto Bezerra Cavalcanti, professor da COPPE/UFRJ – Programa
de Engenharia de Produção, fez sua exposição sobre o sistema Big Data, citando a
necessidade atual da tecnologia, da rede virtual, do desenvolvimento tecnológico para a
ampliação do conhecimento, o que gera impacto direto na economia. Citou que a
competitividade mudou, hoje quem controla o conhecimento e a informação alcança a
liderança de mercado. Lembrou que, no passado, ricos eram os banqueiros, os produtores
de petróleo, porém hoje o homem mais rico do mundo não possui fábricas, não extrai
petróleo, não é proprietário de banco, mas detém a informação e o desenvolvimento da
tecnologia, a exemplo de Bill Gates. Nesse ínterim e citando outros exemplos, o Sr. Marcos
Cavalcanti comentou que hoje é importante a digitalização do negócio. Foram apresentadas
as peculiaridades do sistema e as aplicações possíveis voltadas para o Sistema CFA/CRAs,
tendo sido esclarecidos os questionamentos apresentados.
3.2. PINGA FOGO CFA e PINGA FOGO CRAs
3.2.1. Concessão de desconto na anuidade
O Adm. José Célio apresentou questionamento sobre o desconto na anuidade, em
referência à Resolução Normativa que trata do ajuste das anuidades. Em discussão, foi
posto que, considerando a realidade do País, se faz necessário repensar a questão do
desconto na anuidade. Dentre as manifestações, foi proposta a diminuição do limite
estabelecido (Adm. Leonardo Macedo – CE); o estabelecimento de um índice igual para
todos os Regionais (Adm. Antônio Macedo – SC), embora tenha sido manifestado
posicionamento contrário (Adm. Jorge Humberto – RJ) para que o CRA trabalhe com seu
modelo de gestão, porém com o ajuste do limite; foi sugerido também que fosse
padronizado um teto, a ser determinado pelo CFA, a ser cumprido pelos Regionais, sendo
necessário fazer o estudo de preço (Adm. Sidney Andrade – SE).
Sobre o assunto, o Presidente Wagner Siqueira esclareceu sobre a necessidade de
seguir regras legais para o ajuste da anuidade, destacando que nesse exercício foi possível
ajustar em 1,62%, com base nas regras legais impostas ao ajuste de anuidade dos
Conselhos de Fiscalização Profissional, obedecendo a legislação vigente que regulamenta o
tema. A Adm. Claudia Abreu comentou que se houvesse uma Resolução Normativa que
determinasse o valor não haveria motivos para divergências e questionamentos,
recomendando que fosse fixado o valor do desconto igual para todos os Regionais (15%).
O Adm. Roberto Cardoso destacou que se reduzir unitariamente, tal ação irá
aumentar a arrecadação. Esclareceu que os tempos mudaram e o preço hoje quem
determina é o mercado, ou seja, quem estiver disposto a pagar, acrescentou que atualmente
o País passa por uma crise e todos os Regionais vêm apresentando redução no número de
registros, assim como queda na arrecadação e aumento da inadimplência. Comentou que o
desconto poderia ser utilizado de forma inteligente. Uma alternativa seria fugir das
cobranças bancárias e a proposta para o próximo ano é que os pagamentos sejam
efetuados até 31 de janeiro/2018 e o Administrador teria desconto pela data, com emissão
de boleto pela internet, sem custo para o Regional, podendo efetuar pagamento com cartão
de crédito e parcelar em até 3 vezes, o que irá gerar custo zero com banco e taxas.
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Na sequência, foram apresentadas propostas para limitar o desconto de 10% e
15%. Com a palavra, o Adm. Hélio Tito sugeriu o “teto” de 10%. O Adm. José Samuel
propôs, ainda, desconto em janeiro e fevereiro, exceto em março, e que cada Regional
determine a limitação do desconto. O Adm. Roberto Cardoso sugeriu que fosse 20% de
desconto no primeiro mês. Acrescentou que o CRA-SP não emitirá boleto impresso até 31
de janeiro, quando então serão emitidos boletos apenas para quem não tiver efetuado o
pagamento até esta data. Os representantes dos CRAs de Santa Catarina, Rio Grande do
Sul e Acre sugeriram que fosse até 15% de desconto. Foi proposto que a ampliação para
um ano da isenção de anuidade para profissionais recém formados.
Dentre as proposições apresentadas, a Assembleia de Presidentes definiu que será
mantida a Resolução Normativa que dispõe sobre o tema, no que tange à cobrança de
anuidade para o profissional recém-formado, assim, a critério do Regional poderá haver
isenção ao recém-formado. Foi citado que a partir da formatura o egresso terá 60 dias para
se registrar efetivamente. Em referência, o Adm. Antônio Carlos comentou que é preciso
pensar como gestores numa transição, levando em consideração que o impacto será grande
se retirar tudo.
Quanto ao desconto, foram apresentadas as propostas e os Presidentes dos CRAs
aprovaram, por maioria dos votos, a critério de cada Regional, a concessão de desconto de
até 20% em janeiro e em fevereiro.
3.3. Apresentação do Fórum CFA de Gestão Pública 2018 (CGP)
A Cons. Norma Sueli passou a palavra ao Adm. Rodrigo Moura, que fez a
apresentação do projeto e da programação já desenvolvida para o Fórum de Gestão
Pública. Foi informado que alguns palestrantes já foram contatados.
O Adm. Luiz Augusto Costa Leite, Consultor Técnico do evento, informou que o
Fórum tem duas características fundamentais, citando que 2018 será um ano excepcional,
de certa redefinição de parâmetros do país, com novas eleições sob novas perspectivas.
Este é um momento de tentar ocupar mais espaço na Gestão Pública do País. Citou que é
preciso observar a visão do Estado para o cidadão e a visão do cidadão para o Estado.
Deverão haver duas ou três apresentações voltadas para a melhoria e beneficio das
comunidades e da sociedade. A liderança é outro ponto a ser abordado sob o tema
“Liderança é Espírito Público – As virtudes Republicanas”, outro tema será sobre a Pirâmide
Invertida no Pacto Federativo. Na sequência, foi feita a apresentação do projeto e a
programação já desenvolvida para o evento.
Dentre os comentários, o Adm. Antônio Carlos citou que houve a reforma trabalhista
e o Sistema CFA/CRAs não participou do processo e sugeriu que fosse elaborada uma carta
direcionada ao mandatário do País com propostas para os próximos quatro anos. Em
referência, o Adm. Roberto Cardoso comentou que o evento vem para mostrar que a
Administração, tanto pública quanto privada, é uma coisa só, destacando a necessidade de
fazer a analise pós-evento para avaliar ações a serem desenvolvidas. Com a palavra, o
Adm. José Samuel comentou sobre a Lei 11.416, do STF, que trata da criação de cargos de
analista. Comentou que este é o momento para discutir temas como esse e solicitou que
fosse feita uma reflexão sobre as situações que geram perdas para a profissão, também
dentro da Administração Pública, com leis semelhantes a esta.
Sobre o assunto, o Adm. Júlio Rezende comentou que talvez fosse mais interessante
ter uma figura que representante a instituição ligada à profissão, além de incluir mesas
redondas que propicie uma discussão com vários pontos de vista sobre uma mesma
temática. Sugeriu a inclusão de temas ligados ao desenvolvimento sustentável.
O Adm. José Célio comentou sobre a Lei 11.416, que é uma entrave para a
profissão, defendeu que o Fórum deve contemplar discussões que abordem dificuldades
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pelos normativos corporativos existentes, problemas esses que levam à má gestão do
Estado. Destacou que não adianta fazer uma série de palestras se não houver uma
proposta efetiva de mudança. Ao final, o Presidente Wagner Siqueira ressaltou que é
preciso estar aberto ao processo de mudança.
3.4. Apresentação do Sistema CFA/GESAE – Sistema de Governança e Gestão
Estratégica de Água e Esgoto, pelo Adm. José Antônio Campos Chaves
O Presidente Wagner Siqueira comentou sobre o Sistema de Governança e Gestão
Estratégica de Água e Esgoto e ressaltou que a ferramenta ajudará a avaliar a gestão do
saneamento municipal e elaborar projetos na área. A ferramenta foi idealizada pelo Adm.
José Antônio Campos Chaves e criada por meio de convênio com o Conselho Federal de
Administração (CFA) e visa oferecer aos municípios um sistema de governança e
planejamento estratégico de serviços públicos de água e esgoto.
Com a palavra, o Adm. José Antônio, sobre o setor de saneamento no Brasil, relatou
que 84 milhões de moradores não têm saneamento em sua porta e destacou que o sistema
é uma importante ferramenta que pode ser usada para o desenvolvimento do País e fornece
meios de comparação e esse é um grande diferencial. O GESAE possui dez áreas-chave e
setenta indicadores. Cada área-chave possui sete indicadores. Por meio dos indicadores, é
possível avaliar a gestão de forma detalhada. Entre os indicadores do Sistema, podemos
citar: consumo médio per capita de água; consumo médio de água por economia; índice de
atendimento urbano de água; índice de atendimento total de água; índice de coleta de
esgoto; e índice de tratamento de esgoto. As dez áreas-chaves são: Governança e
Transparência da Prestação dos Serviços; Sustentabilidade da Gestão dos Recursos
Hídricos; Transparência Tarifária; Transparência Econômica e Financeira; Qualidade na
Prestação dos Serviços; Qualidade do Produto; Transparência na Gestão de Pessoal;
Eficiência Comercial e Financeira; Transparência na Gestão das Despesas; e Eficiência nas
Operações de Água. Ao final, noticiou que será feita a capacitação nos municípios para
governança, planejamento e gestão estratégica da prestação dos serviços de água e
esgoto.
3.5. Contratação de jurista para defesa do Sistema CFA/CRA na ação civil proposta
pela Associação Nacional dos Servidores Efetivos das Agências Reguladoras
Federais – ANER (Presidente)
O Adv. Marcelo Dionísio apresentou a necessidade de contratação de jurista para
atuar em defesa do Sistema CFA/CRAs na ação civil que pretende desobrigar o registro de
profissionais das Agencias Reguladoras Federais. Foi citada que a ação tem grande
abrangência e pode vir a atingir também outras profissões. Foi proposta a contratação de
escritório especializado para atuar no referido processo.
Com a palavra, o Adm. Roberto Cardoso sugeriu que o assunto fosse apresentado
ao “Conselhão” e com isso incluir e envolver outros Conselhos de Fiscalização Profissional.
Noticiou que conversou com o Presidente do Fórum dos Conselhos de Fiscalização
Profissional – “Conselhão”, José Augusto Viana, que está aberto para a questão. O
Presidente Wagner Siqueira acompanhou a sugestão e acrescentou que deve ser feito o
quanto antes a comunicação ao “Conselhão”, para que possam se envolver e apoiar na
questão, tendo em vista que a decisão levará a um posicionamento de jurisprudência que
atingirá outras profissões.
O Presidente Wagner Siqueira comunicou que o valor total seria de R$ 1.000.000,00,
sendo que o CFA arcará com 50%, o PRODER com 25% e os Regionais com os outros
25%. Foram feitos questionamentos, que foram esclarecidos pelo Adv. Marcelo Dionísio.
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Assim, em votação, os Presidentes determinaram que a questão deverá ser
comunicada ao “Conselhão”. Os Regionais participarão com recursos.
3.6. Apresentação do site do CFA Play (Cons. Rogério Ramos)
Feita apresentação do site pelo Coordenador da CIN/CFA, José Carlos Ferreira, e
por Cassio Jerônimo de Lemos Paes Barreto, Chefe da Assessoria de Programação Visual
CRA-RJ.
4. OUTROS ASSUNTOS
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 O Adm. Hélio Tito informou sobre a necessidade de reserva do hotel em Mato Grosso
para a Assembleia de Presidentes de Maio/2018. Data limite de reserva: 10/01/2018.
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 O Adm. Geraldo Tadeu agradeceu ao Cons. Mauro Kreuz pela sua presença em João
Pessoa para palestrar no EPROCAD. Na oportunidade, comentou sobre as
dificuldades na implantação do SIFA, citando que havia uma grande dependência do
sistema do INCORP, entretanto, por outro lado é gratificante saber que é um caminho
sem volta e não será feito nada fora do SIFA. Destacou que foi definido no Regional
que não será colocado Professores acadêmicos para Delegados Regionais.
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 O Adm. Leonardo Macedo agradeceu a presença do Presidente Wagner Siqueira,
Vice-Presidente Carlos Henrique e Diretores do CFA que estiveram no Ceará,
agradeceu a parceria com o CFA para a implantação do SIFA. Convidou todos para as
comemorações de aniversário de 50 anos do CRA-CE, dia 17 de janeiro de 2018.
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 O Adm. Fábio Macedo comentou sobre a Resolução 489, citando que a mesma
impede a validação de certidão. Entretanto, o Adm. Jorge Humberto destacou que tal
procedimento pode abrir brechas para o risco de certificados falsos. O Adm. Fábio Fez
menção à questão da dívida ativa. Ao final, agradeceu a receptividade do CRA-RJ.
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 O Cons. Marcos Kellebe colocou a CFR à disposição de todos os Regionais.
Referente ao SIFA, comentou sobre o cancelamento do registro profissional,
destacando a necessidade de realizar uma pesquisa antes de efetuar o cancelamento
no sistema. O Presidente Wagner Siqueira comentou sobre a existência de colegas
que estão inseridos no programa bolsa família. O Presidente Wagner Siqueira
comentou que o SIFA é uma ferramenta extremamente útil a todo o Sistema
CFA/CRAs.
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 O Adm. Udenir Oliveira Silva informou que encaminhará ofício para o lançamento do
SIFA em Brasília, que acontecerá no dia 13 de dezembro/2017.
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 O Adm. Jorge Humberto comentou sobre a campanha do Raposão, cuja mobilização
foi realizada também no Rio de Janeiro. Citou que é preciso dar continuidade à
Campanha. Sobre o tema, o Presidente Wagner Siqueira acrescentou que o CFA tem
atuado na questão e anunciou que o CFA agirá judicialmente contra a Febraban, se
necessário.
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 O Adm. José Samuel manifestou seus agradecimentos pela aprovação da realização
da Convenção em São Luis/MA. Noticiou que já iniciaram os preparativos para o
evento. Agradeceu o apoio recebido para a implantação do SIFA no CRA-MA.
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 O Adm. Inácio Borges comentou sobre os resultados da Campanha do Raposão, do
sistema SIFA, do IGM e do GESAE, todos de suma importância e que tem tido boa
repercussão. Convidou todos os presentes para o lançamento do SIFA no CRA-AM.
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 O Cons. Marcos Clay anunciou que a Comissão de Mediação e Arbitragem está
trabalhando na capacitação de alguns Regionais sobre o tema e o Conselho federal
colocou em prática o projeto. Oficialmente o projeto foi lançado no Rio de Janeiro e
teve início uma turma no CRA-MA. Comentou que a entrega de certificados deverá ser
feito durante a Convenção do Sistema CFA/CRAs, em março. Acrescentou que
iniciará também no CRA-GO, destacando que os Regionais deverão se atentar aos
critérios de participação. Ao final, noticiou que uma turma está sendo finalizada no
CRA-RJ.

254
255
256

 O Adm. Sidney Andrade agradeceu a acolhida por toda a equipe do CRA-RJ e
manifestou sua satisfação em fazer parte da evolução que vem sendo observada no
Sistema CFA/CRAs. Agradeceu o aprendizado.

257
258
259
260
261
262

 O Adm. Roberto Cardoso expôs a necessidade de corrigir o cálculo da anuidade de
Tecnólogo na Resolução Normativa que se refere ao tema. Comentou sobre o PL que
trata do Mercadólogo e relatou que hoje três deputados compraram a ideia. Destacou
que o Dep. Paulo Pain conseguiu alterar a tramitação do PL. O Relator é o Dep. José
Agripino e acrescentou qque foi enviado um dossiê aos três deputados. Ao final,
manifestou agradecimentos à acolhida do CRA-RJ.
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 O Adm. Geraldo Tadeu questionou sobre a divulgação maciça para a atualização
cadastral e a implantação do SIFA. Em referência, o Presidente Wagner Siqueira
noticiou que está em desenvolvimento na CDI.

266
267
268

 O Adm. José Samuel comentou sobre o bom trabalho que o Cons. Marcos Clay vem
fazendo, juntamente com a Comissão. Citou que o curso foi realizado muito bem
avaliado.

269
270
271

 O Adm. Hércules Falcão agradeceu ao CRA-RJ pela acolhida do CRA-RJ. Elogiou a
dinâmica da reunião e a necessidade dos Gerentes e Coordenadores acompanharem
a reunião, inclusive do CFA.
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5. AGENDA PARA A PRÓXIMA REUNIÃO
 1ª Assembleia de Presidentes, 05 e 06 de julho de 2018, em Palmas/TO
6. ENCERRAMENTO
Os Presidentes dos CRAs manifestaram seus agradecimentos e fizeram suas
considerações finais. Ao final, o Presidente Wagner Siqueira agradeceu a participação de
todos, dando por encerrada a reunião.

Adm. Jorge Humberto Moreira Sampaio
Presidente do CRA-RJ
CRA-RJ nº 20-26201-9

Adm. Wagner Siqueira
Presidente do CFA
CRA-RJ nº 01-02903-7
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