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 6ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CFA DE 2017
Data:
05 de julho de 2017
Horário: 15h às 19h
Local:
Sede do CRA-PI, em Teresina/PI
PRESIDÊNCIA: Adm. Wagner Siqueira
SECRETARIA: Adm. Ruy Pedro Baratz Ribeiro
A – Conselheiros presentes
1. Adm. Wagner Siqueira – RJ, Presidente
2. Adm. Carlos Henrique Mendes da Rocha – PI, Vice-Presidente
3. Adm. Ruy Pedro Baratz Ribeiro – RS, Diretor da CAF
4. Adm. Marcos Kalebbe Saraiva Maia Costa – PB, Diretor da CFR
5. Adm. Mauro Kreuz – SP, Diretor da CFP
6. Adm. Rogério Ramos de Souza – TO, Diretor da CDI
7. Adm. Sônia Ferreira Ferraz – MG, Diretora da CEPE
8. Adm. André Luís Saoncela da Costa – RO, Diretor da CRIE
9. Adm. Antônio José Leite de Albuquerque – RR, Diretor da CGP
ASSUNTOS EM DISCUSSÃO
1. ABERTURA
O Presidente Wagner Siqueira cumprimentou os Diretores Executivos e demais
presentes, dando-lhes boas-vindas.
2. Apreciação da Ata da 5ª reunião Diretoria Executiva, realizada no dia 07 de junho de
2017, em Rio Branco/AC.
Em votação, a DIREX aprovou, por unanimidade, a ata em apreço.
3. CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS
Não houve destaque.
4. COMUNICAÇÕES / DELIBERAÇÕES
4.1. Incompatibilidade de exercício simultâneo das funções de Conselheiro e de
dirigente sindical – Ministério Público Federal (Presidente)
O Presidente Wagner Siqueira fez a leitura do documento que aborda o tema e
determina a incompatibilidade do exercício simultâneo das referidas funções, que se
apresentam como sendo de natureza antagônica e evidenciam conflitos de interesses que
refletiriam na eficácia, eficiência e efetividade da atividade fim das entidades. Assim, será
elaborada orientação destinada a todos os Conselhos Federais e Regionais sobre a referida
incompatibilidade, a ser de conhecimento dos membros do Ministério Público, a ser
destacada a inadequação da cumulação das funções em questão, cuja orientação deverá
constar também no regulamento eleitoral. O Superintendente Douglas Evangelista esclareceu
que o documento foi distribuído por e-mail e se encontra anexo em processo no Sistema
Eletrônico de Informação – SEI. Na ocasião, o Presidente Wagner Siqueira solicitou o envio
do material aos Diretores e informou que a questão deverá ser analisada pela Comissão
Eleitoral.
Na oportunidade, o Cons. Mauro Kreuz sugeriu a realização de um debate qualificado
sobre o tema e o Cons. Joel Cavalcanti propôs distribuir o parecer a todos os Conselheiros
Federais. Será dado prosseguimento à discussão sobre o referido tema.

SAUS - Quadra 1 - Bloco "L" - CEP 70070-932 - Brasília/DF | Fone: (61) 3218-1800 - Fax: (61) 3218-1833 - cfa@cfa.org.br - www.cfa.org.br
Signatário do Pacto Global da ONU | Rádio ADM – 24 horas de informação e música de qualidade | www.radioadm.org.br

2
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.

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

4.2. Desenvolvimento dos projetos do Sistema Coorporativo de Conselhos nos CRAs:
AL, MA, MT, PB e CFA (Presidente)
O Presidente Wagner Siqueira comentou que serão repassadas as informações sobre o
desenvolvimento dos projetos nos Estados citados. Informou que computadores ficarão
disponíveis na ocasião da Assembleia de Presidentes para que os Presidentes dos CRAs
possam conhecer o sistema corporativo. O Presidente Wagner relatou que o sistema é de
ponta e funciona essencialmente via internet.
O Coordenador da CIN, José Carlos Ferreira, relatou que foram identificadas
dificuldades nos Regionais, como o uso de equipamentos desnecessários, bem como a
carência de outros recursos tecnológicos. Alguns CRAs ainda apresentam carência quanto ao
uso de internet e comentou que é preciso que haja o comprometimento do corpo técnico dos
Regionais para que se obtenha êxito nesse processo. Foi informado que o relatório foi
encaminhado à Diretoria Executiva para conhecimento. Com a palavra, a Cons. Carolina Maia
sugeriu que na ocasião da ida do Presidente Wagner Siqueira à Alagoas, que tenha uma
conversa direta com a Diretoria Executiva daquele Regional.
4.3. E-mail da Adm. Célia, referente ao questionamento sobre RT’s (Presidente)
O Presidente Wagner Siqueira anunciou que a Adm. Célia Maria Corrêa Pereira,
registrada no CRA-MG, enviou ofício ao CFA questionando sobre o regramento que trata da
questão da Responsabilidade Técnica em relação à atuação concomitante como
Conselheiros efetivos e suplentes. A questão se refere à RN 463.
O Presidente Wagner Siqueira informou que já encaminhou o questionamento ao Cons.
Marcos Kalebbe para ser analisado pela CFR.
4.4. Relatório das atividades do PRODER (Vice-Presidente)
O Cons. Carlos Henrique fez breve relato sobre o andamento dos trabalhos da
Comissão do PRODER.
Com a palavra, o Cons. Mauro Kreuz comentou sobre o fato de haver uma comissão
legitimada e haver uma comissão para analisar recursos. Citou que sugeriu ao Presidente
Wagner que os recursos fossem analisados por algumas Câmaras, o que teve o aval do
Presidente. Citou que foi feito contato com os Regionais e os recursos serão direcionados às
Câmaras que devem originar o processo.
Na oportunidade, o Presidente Wagner Siqueira elogiou a solução encontrada pela
Comissão Especial de Análise de Projetos – CESAP. Ao final, o Cons. Mauro informou que a
comissão deverá se reunir no próximo dia 13.
4.5. Fórum Nacional das Mulheres Administradoras (CRIE)
O Cons. André Saoncela noticiou que o fórum abordará os desafios da mulher
contemporânea no mundo laboral, discutirá a realidade social e constitucional brasileira frente
ao trabalho feminino, abordará o nivelamento e o processo de igualdade trabalhista entre
homens e mulheres (constitucional e CLT), consolidando os espaços laborais entre homens e
mulheres. O projeto visa ainda a abordagem da representação feminina perante a Frente
Parlamentar de Políticas Públicas. Foram convidadas todas as conselheiras federais e as
Conselheiras Regionais. O evento será nos dias 12 e 13 de setembro.
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4.6. XV Fórum Internacional de Administração – FIA (CRIE)
O Cons. André Saoncela fez breve relato sobre o andamento dos trabalhos. Comentou
que foram solucionadas as pendências quanto ao número de inscrições e a
desobrigatoriedade da hospedagem no hotel do evento.
O Superintendente Douglas Evangelista noticiou que o transfer está previsto do dia 25
ao dia 28 nos contratos diretos com a empresa que está organizando o FIA. Portanto, os
interessados deverão avisar e contratar o pacote do transfer com a empresa organizadora.
5. OUTROS ASSUNTOS
O Presidente Wagner Siqueira noticiou que será apresentada a mensuração dos
números do Sistema CFA/CRAs quanto ao número de registros, inadimplência, crescimento
dos Regionais. Informou que serão repassadas as informações sobre os dados reais do
Sistema CFA/CRAs. Sobre o assunto, o Cons. Mauro Kreuz comentou que o Sistema
CFA/CRAs está passando por um período “autofágico”.
O Cons. Joel Cavalcanti anunciou que fez a entrega de um ofício/convite ao Ministro da
Educação para a uma reunião, nos dias 11 e 12 de setembro/2017. Foi informado que se
aguarda a anuência e confirmação do referido Ministro quanto à data.
O Presidente Wagner Siqueira comentou sobre a necessidade de igualdade entre os
Regionais. Mencionou que há Regionais que criticam os recursos concedidos pelo PRODER
sob o argumento de que uma vez que arrecadam mais, repassam mais com a cota parte e
por isso deveriam receber mais. O Presidente Wagner criticou esse tipo de pensamento já o
PRODER foi instituído para permitir maior desenvolvimento aos Regionais, em forma de
igualdade, e propiciar melhores condições aos Regionais, principalmente aos de menor porte.
O Cons. Ruy Baratz comentou sobre os tablets e os aparelhos celulares cedidos aos
Conselheiros Federais e a alguns funcionários do CFA e apresentou o questionamento sobre
o termo de uso assinado no ato da entrega e os procedimentos a serem adotados em casos
de furto ou roubo, quanto à necessidade de ressarcimento ao CFA nesses casos. Em
referência, o Presidente Wagner Siqueira expôs que o certo seria seguir a mesma
determinação da Administração Pública, de uso e guarda, sendo assim, se faz necessário o
ressarcimento. Portanto, a DIREX determinou que seja exigido o ressarcimento, obedecendo
os termos constantes no termo de uso.
O Cons. Ruy Baratz apresentou à Diretoria Executiva a solicitação de alguns
Empregados para o abono do dia 30/06/2017, por ocasião da greve geral. Foi colocado que
em virtude de haver o banco de horas, a proposta seria de que as horas não trabalhadas
sejam incluídas no banco de horas, o que foi aprovado pela DIREX.
O Adm. Fábio Macedo, o Presidente do CRA-AC, apresentou questionamentos sobre
questões que abrangem a prestação de contas e a questão da dívida ativa. O Cons. Ruy
Baratz citou que ainda não fez a análise quanto à decisão, mas assim que fizer dará retorno
ao CRA-AC.
O Cons. Mauro Kreuz comentou sobre a repercussão da aprovação do registro de áreas
conexas à Administração. Relatou situações que colocam em cheque a autoridade e
legitimidade da profissão, há situações em que há a intenção apenas de macular o Conselho
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Federal de Administração e a profissão. Em referência, houve manifestações dos
Conselheiros Carlos Henrique e Antônio José de Albuquerque, que também comentaram
sobre a disparidade resultante do egocentrismo de alguns profissionais. Sobre o assunto, o
Presidente Wagner Siqueira comentou que vê como normal os questionamentos e
reclamações recebidas, pois manifestações semelhantes também ocorreram quanto houve o
registro dos Tecnólogos, por exemplo. Comentou que na RAIS possuem milhões de cargos
ocupados no campo da Administração.
6. AGENDA PARA A PRÓXIMA REUNIÃO
 7ª Reunião DIREX, 16 de agosto de 2017, em Macapá/AP.
7. ENCERRAMENTO
Ao final, o Presidente Wagner Siqueira agradeceu a presença dos membros da
Diretoria Executiva, dando por encerrada a reunião.

Adm. Ruy Pedro Baratz Ribeiro
Diretor Administrativo e Financeiro
CRA-RS nº 2117

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