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 29ª REUNIÃO PLENÁRIA
Data:
09 de dezembro de 2016
Horário: 12h às 13h30
Local:
Sede do CFA, em Brasília/DF.
PARTICIPANTES
A – Conselheiros Federais presentes
1. Adm. Marcos Clay Lúcio da Silva – AC
2. Adm. Armando Lôbo Pereira Gomes – AL
3. Adm. José Celeste Pinheiro – AP
4. Adm. José Carlos de Sá Colares – AM
5. Adm. Tânia Maria da Cunha Dias – BA
6. Adm. Carlos Alberto Ferreira Júnior – DF
7. Adm. Marly de Lurdes Uliana – ES
8. Adm. Dionizio Rodrigues Neves – GO
9. Adm. José Samuel de Miranda Melo Júnior – MA
10. Adm. Alaércio Soares Martins – MT
11. Adm. Sebastião Luiz de Mello – MS
12. Adm. Sônia Ferreira Ferraz – MG
13. Adm. Aldemira Assis Drago – PA
14. Adm. Sérgio Pereira Lobo – PR
16. Adm. Joel Cavalcanti Costa – PE
17. Adm. Carlos Henrique Mendes da Rocha – PI
18. Adm. Ione Macedo de Medeiros Salem – RN
19. Adm. Ruy Pedro Baratz Ribeiro – RS
20. Adm. Simone Marçal Quintino – RO
21. Adm. Antônio José Leite de Albuquerque – RR
22. Adm. José Sebastião Nunes – SC
23. Adm. Mauro Kreuz – SP
24. Adm. Diego Cabral Ferreira da Costa – SE
25. Adm. Rogério Ramos de Souza – TO
B – Conselheiro ausente
1. Adm. José Demontieux Cruz – CE
2. Adm. Marcos Kalebbe Saraiva M. Costa – PB
ASSUNTOS EM DISCUSSÃO
1. COMUNICAÇÕES / DELIBERAÇÕES
1.1. Informes da CGP
 Índice CFA de Governança Municipal – IGM-CFA
A Cons. Ione Salem fez a apresentação do Índice CFA de Governança Municipal,
citando ações realizadas nos Estados. Destacou notícia em jornal - “Excelência Municipal”
aponta as Prefeituras mais endividadas. Acrescentou que os resultados também foram
apresentados aos Presidentes dos CRAs na ocasião da Assembleia de Presidentes em
Curitiba. Com a palavra, a Cons. Marly Uliana destacou a importância do IGM-CFA para a
Administração Pública dos municípios.
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 Ação Judicial CRA-RN sobre o Registro Profissional para Bacharel em Gestão de
Políticas Públicas
A Cons. Ione Salem citou que o CRA-RN recebeu decisão judicial para cumprir a ordem
de efetuar registro de profissional formado em Gestão de Políticas Públicas. Citou que há outra
situação semelhante sobre profissional formado pela UNB. Informou que será dada
continuidade à discussão sobre essa questão na CGP. Com a palavra, o Presidente Sebastião
Mello comentou que é preciso refletir e ampliar as discussões.
Sobre os projetos da CGP para o exercício de 2017, a Cons. Ione Salem informou que
os projetos permanentes serão mantidos.
2. OUTROS ASSUNTOS
Sugestão de projeto – O Cons. Diego Cabral comentou sobre a distribuição de sementes de
plantas repelentes contra a dengue que fez, citou que o material faz parte de um projeto
voluntário. Na ocasião, salientou que o CFA não tem um projeto neste sentido, ficando sua
sugestão para o planejamento estratégico do CFA para o próximo ano.
Intervenção no CRA-PA – O Cons. Ruy Baratz relatou sobre o trabalho que vem sendo
realizado no CRA-PA desde que ocorreu a intervenção. Expôs que, primeiramente, ao chegar
naquele CRA, o local estava lacrado e havia sido concedido ponto facultativo para os
funcionários. Na sequência, a Junta Interventora providenciou o bloqueio das contas bancárias
e novamente encontrou a sede trancada, foi solicitado, então, o apoio de agentes da Polícia
Federal que buscaram informações com os vizinhos e tomaram a providência de solicitar ao
Presidente do CRA-PA, Adm. José Célio Santos Lima, a entrega da chave do Regional. Foi
solicitado que os funcionários voltassem às suas atividades. Foram feitos os levantamentos
necessários e apurado que tinham sido retiradas caixas e computadores da sede do Regional,
os quais foram devolvidos posteriormente. Relatou que foi verificado que não havia recursos
financeiros nas contas do CRA-PA para cumprir com as despesas do Regional, nem para as
mais imediatas, como o pagamento dos salários do quadro funcional. O Cons. Ruy Baratz
destacou que há despesas pendentes como cotas-partes, impostos, plano de saúde dos
funcionários, além de outras contas de vencimento em curto prazo. Relatou que conversou
com o Presidente do CFA que, em caráter urgente e excepcional, autorizou empréstimo ao
CRA-PA para cumprir as obrigações imediatas. Regularizadas essas questões, foram feitos os
pagamentos urgentes. Acrescentou que dentre as principais irregularidades encontradas estão
pagamentos indevidos feitos a terceiros; pagamentos indevidos e de alto valor a instituições
que não prestavam serviços ao CRA-PA, pagamentos indevidos no total de R$ 80.900,00 à
empresa 2C4M em 2016 de propriedade do Presidente do CRA-PA, Adm. José Célio Santos
Lima; uso de cartões corporativos e a existência de 20 celulares corporativos, os quais foram
recolhidos. O Cons. Ruy Baratz notificou que foi identificada uma dívida do CRA-PA com o
Hotel Metropolitan Flat no valor de R$ 11.410,91, em Brasília/DF, referente a despesas de
hospedagem realizadas em nome do Sr. Marcley Lima, filho do Adm. José Célio, Presidente
daquele Regional, que não possui qualquer vínculo com o CRA-PA. Acrescentou que quatro
funcionários foram demitidos e as rescisões foram feitas no Sindicato, tendo sido descontados
os valores recebidos de forma irregular em suas contas. Destacou que dentre as questões
apuradas há fortes indícios de fraldes em contratos firmados em caráter duvidoso, os quais
estão sendo analisados, e foram feitos os distratos daqueles que se encontravam em estado
irregular. Ressaltou que foi feita a regularização do envio dos balancetes ao CFA do exercício
de 2016 que estavam pendentes e que os fatos já levantados serão encaminhados à Polícia
Federal e ao Ministério Público. Ao final, o Cons. Ruy Baratz destacou que o trabalho continua
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e acredita que a situação deverá estar mais normalizada no início de 2017, embora ainda há
pendências a serem apuradas, tendo feito referências ao Adv. Marcelo Dionísio e do Auditor
Marcelo Coutinho do CFA, que estão acompanhando todo o processo e dando todo o apoio
necessário. Com a palavra, o Cons. José Carlos Colares confirmou as informações
mencionadas e destacou que solicitou à Cons. Aldemira Drago que esteja mais presente
acompanhando o trabalho realizado pela Junta Interventora. Em referência, a Cons. Aldemira
Drago relatou que pela proximidade de sua residência viu a presença da Polícia Federal o que
lhe causou grande espanto. Narrou que houve reunião com os Conselheiros Regionais, que,
segundo ela, não tinham conhecimento dos fatos relatados e da situação do CRA-PA. O Cons.
José Samuel elogiou o posicionamento e a postura da Cons. Aldemira Drago no apoio das
atividades. Sobre o assunto, o Presidente Sebastião Mello destacou que a postura da referida
Conselheira sempre foi irretocável, sempre esteve disposta a auxiliar nas demandas
necessárias. Comentou sobre a necessidade de implementar um novo modelo para manter o
Regional funcionando e solicitou que todos auxiliem em alternativas para essa questão.
Relatou que tudo leva a crer que os desvios chegam a montantes altíssimos e não é possível
confiar em qualquer pessoa, uma vez que foram identificados até mesmo descontos de
diversos cheques diretamente no caixa da agência bancária que estão sendo apurados. O
Cons. Rogério Ramos comentou que é preciso total dedicação para o restabelecimento da
situação daquele Regional e destacou que é preciso deixar claro a integridade moral e a
respeitabilidade da Cons. Aldemira Drago de forma que não respingue nela nada do que foi
feito pelo Presidente do CRA-PA.
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Entrega de Certificados aos Conselheiros Federais – O Presidente Sebastião Mello fez a
entrega dos certificados de serviços prestados aos Conselheiros Federais que estão
finalizando o seu mandato. Primeiramente, ao Cons. Amando Lôbo, que manifestou sua grande
satisfação em deixar sua contribuição para o sistema e para a profissão. Na sequência, foi feita
a entrega aos demais Conselheiros Federais José Samuel, Alaércio Martins, José Celeste,
Dionizio Neves, Ione Salem, José Sebastião Nunes e Simone Quintino.
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Moção de Aplauso – O Cons. Mauro Kreuz propôs o envio de uma Moção de Aplauso ao
Cons. Renato Jayme pelo prêmio que recebeu pelo reconhecimento da melhor franquia FGV
no país. O Cons. Rogério Ramos agradeceu o posicionamento do Cons. Mauro Kreuz. Sobre o
assunto, o Cons. José Sebastião Nunes parabenizou a iniciativa do Cons. Mauro.
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Representação contra o CFA – Sobre a ação de autoria do Cons. José Sebastião Nunes
contra o CFA, o Presidente Sebastião Mello indagou o referido Conselheiro sobre o seu
posicionamento e participação na ação. O Cons. José Sebastião Nunes afirmou que
desconhece o que foi relatado sobre a ação e ressaltou que ficou surpreso com o que teve
conhecimento no Plenário e afirmou que irá estudar a ação e verificar como terá que proceder.
Declarou que solicitou por escrito a gravação da reunião plenária. Com a palavra, o Adv.
Marcelo Dionísio comunicou que foi encaminhado ao referido Conselheiro Federal o integral
teor da representação contra o CFA formulada junto ao MPF, para que tome as providências
cabíveis. Na ocasião, o Cons. José Sebastião Nunes agradeceu ao Cons. Carlos Alberto
Ferreira Júnior e ao Adv. Marcelo Dionísio pelas orientações que recebeu sobre a questão.
Tribunal Superior de Ética – O Cons. José Samuel fez menção ao processo ético do Cons. Marcos
Clay, destacando a necessidade de dar encaminhamento o quanto antes. Sobre a questão, o Presidente
Sebastião Mello nomeou o Cons. Joel Cavalcanti relator do processo, destacando o prazo regimental de
30 dias para o julgamento. Em referência, o Cons. Mauro Kreuz destacou que já havia sido nomeado o
relator do processo e não declinou da incumbência, apenas pediu para seguir o prazo regimental, uma
vez que havia sido determinado o prazo de 5 dias para exarar seu voto. O Presidente Sebastião Mello se
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justificou pelo impasse gerado e determinou o retorno do processo ao Cons. Mauro Kreuz, relator do
processo.

Projetos da CEPE para 2017 – O Cons. Antônio José de Albuquerque apresentou os projetos
da CEPE a serem implementados no exercício de 2017, os quais foram aprovados pelo
Plenário.
3. AGENDA PARA A PRÓXIMA REUNIÃO
 Reunião de Posse/Plenária nos dias 12 e 13 de janeiro de 2017, em Brasília/DF.
4. ENCERRAMENTO
Os Conselheiros Federais apresentaram suas manifestações finais, parabenizando o
Presidente Sebastião Mello pela dedicação e trabalho realizado em sua gestão, aos demais
Conselheiros Federais que encerram seus mandatos e aos funcionários do CFA, que dão o
andamento necessário e realizam os trabalhos, pela dedicação ao Conselho.
Ao final, concluída a manifestação de todos os Conselheiros Federais presentes , o
Presidente Sebastião Mello manifestou seus agradecimentos aos pares pela parceria, em
especial ao Cons. Sérgio Lobo, Vice-Presidente do CFA, e a cada um dos Conselheiros
Federais que estiveram presentes e atuantes na luta pela profissão. Dedicou palavras de
agradecimento a cada um dos Conselheiros Federais presentes e encerrou a reunião.

Adm. Armando Lôbo Pereira Gomes
Diretor Administrativo e Financeiro
CRA-AL nº 1-0012

Adm. Sebastião Luiz de Mello
Presidente do CFA
CRA-MS nº 0013
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