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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CFA  1 
EM BRASILIA/DF 2 

 3 
Data:  10 e 11 de outubro de 2016 4 
Horário: das 14h às 17h (10/10) e das 08h30 às 17h (11/10) 5 
Local:   Sede do CFA – Brasília/DF 6 
 7 
PRESIDÊNCIA: Adm. Sebastião Luiz de Mello 8 
SECRETARIA:  Adm. Armando Lôbo Pereira Gomes 9 
 10 
A – Conselheiros presentes (em 10/10/2016) 11 
1. Adm. Sérgio Pereira Lobo – PR, Vice-Presidente 12 
2. Adm. Carlos Alberto Ferreira Júnior – DF, Diretor da CDI 13 
3. Adm. Marcos Clay Lucio da Silva – AC, Diretor da CRIE 14 
4. Adm. Ione Macedo de Medeiros Salem – RN, Diretora da CGP 15 
5. Adm. Alaércio Soares Martins – MT, Diretor da CEPE 16 
 17 
B – Ausências Justificadas (em 10/10/2016) 18 
1. Adm. Sebastião Luiz de Mello – MS, Presidente 19 
2. Adm. Armando Lôbo Pereira Gomes – AL, Diretor da CAF 20 
3. Adm. José Samuel de Miranda Melo Júnior – MA, Diretor da CFR 21 
4. Adm. Mauro Kreuz – SP, Diretor da CFP 22 
  23 
C – Conselheiros presentes (em 11/10/2016) 24 
1. Adm. Sebastião Luiz de Mello – MS, Presidente 25 
2. Adm. Carlos Alberto Ferreira Júnior – DF, Diretor da CDI 26 
3. Adm. José Samuel de Miranda Melo Júnior – MA, Diretor da CFR 27 
4. Adm. Marcos Clay Lucio da Silva – AC, Diretor da CRIE 28 
5. Adm. Ione Macedo de Medeiros Salem – RN, Diretora da CGP 29 
6. Adm. Alaércio Soares Martins – MT, Diretor da CEPE 30 
 31 
D – Ausências Justificadas (em 11/10/2016) 32 
1. Adm. Sérgio Pereira Lobo – PR, Vice-Presidente 33 
2. Adm. Armando Lôbo Pereira Gomes – AL, Diretor da CAF 34 
3. Adm. Mauro Kreuz – SP, Diretor da CFP 35 
 36 
E – Convidados/Convocados a participar 37 
1. Adm. Afonso Victor Vianna de Andrade – Presidente do CRA-MG 38 
2. Adm. Hércules da Silva Falcão – Presidente do CRA-ES 39 
3. Adm. Valter Luiz de Lemos – Presidente do CRA-RS 40 
4. Adm. Leonardo José Macedo – Presidente do CRA-CE 41 
5. Adm. Rogério Ramos de Souza – Coordenador da CEAP/CFA 42 
6. Sr. Lucas de Sá (Representante da empresa Parlamento Consultoria e Assessoria Ltda.) 43 
 44 

ASSUNTOS EM DISCUSSÃO 45 
 46 
1 ABERTURA 47 

O Presidente Sebastião Mello cumprimentou os membros da Diretoria Executiva e 48 
demais presentes, dando boas vindas a todos.  49 
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2. COMUNICAÇÕES/DELIBERAÇÕES 50 
2.1. PLS nº 439/2016, que dispõe sobre o exercício de atividades nos campos da 51 

Administração (Presidente/CEAP) 52 
  53 

O Cons. Sérgio Lobo cumprimentou os Diretores Executivos e demais presentes e 54 
esclareceu que a reunião extraordinária foi convocada em função do PLS nº 439/2015, em 55 
tramitação no Senado Federal. Citou que está sendo feita uma consulta pública no site do 56 
Senado referente ao PLS 439/2015, cujo resultado não tem sido favorável para ao projeto.  57 

O Sr. Lucas de Sá, representante da empresa Parlamento Consultoria e Assessoria 58 
Ltda, noticiou que está em andamento uma consulta popular via internet sobre o projeto, que 59 
permanecerá online até a data da votação. Esclareceu que a enquete tem importância, porém 60 
não é decisiva para a votação do projeto no Senado. Informou que os Psicólogos se 61 
manifestaram quanto às atividades da área de Recursos Humanos e destacou que é preciso 62 
chegar a um acordo com os profissionais de Psicologia, por meio do seu Conselho Federal, 63 
para que se encontre uma solução que seja favorável às duas categorias e dissolva o 64 
impasse.  65 

O Cons. Sérgio Lobo comentou que o primeiro passo seria entrar em contato com o 66 
Conselho Federal de Psicologia para discutir e esclarecer a questão. Em referência, o Cons. 67 
Carlos Alberto Ferreira Júnior comentou que a conversa não teria muito sentido, uma vez que 68 
o projeto está de fato delimitando o campo da Administração e os Psicólogos atuam com peso 69 
hoje na área de Recursos Humanos, invadindo o campo da Administração, e por isso estão 70 
se movendo para impedir a retirada deles desse setor do mercado. Citou a necessidade de 71 
convocar os profissionais, as IES, os Presidentes dos CRAs, as instituições classistas, a 72 
ANGRAD e os profissionais de Administração em geral para defenderem a profissão. 73 

O Cons. Sergio Lobo sugeriu convocar o Sindicato dos Administradores e a ANGRAD 74 
e, na sequência, o Cons. Carlos Alberto Ferreira Júnior e a Cons. Ione Salem se 75 
manifestaram a respeito, tendo sido citada a dificuldade de relacionamento com os Sindicatos 76 
em alguns Estados. Com a palavra, a Cons. Ione Salem defendeu que o Sistema CFA/CRAs 77 
tem obrigação de defender a profissão e mencionou que há diversos comentários nas redes 78 
sociais de Administradores que se queixam de que o Sistema CFA/CRAs apenas cobra a 79 
anuidade, mas não faz nada pelo Administrador e pela profissão. Portanto, há a necessidade 80 
de defender o Administrador, uma vez que ele mantém o Sistema CFA/CRAs. O Adm. Afonso 81 
Victor Vianna, Presidente do CRA-MG, comentou que sempre esteve envolvido junto ao meio 82 
parlamentar e acredita que o melhor é sempre partir para o ataque, pois esperar não seria a 83 
melhor estratégia. Citou que outros profissionais, como os Economistas, os Contadores e os 84 
Psicólogos têm se apossado das áreas privativas da Administração, como a Financeira, a de 85 
Recursos Humanos e de Produção e que esses profissionais têm atuado de forma crescente 86 
nos campos privativos da Administração. 87 

Com a palavra, o Cons. Carlos Alberto Ferreira Júnior relatou que discutiu o assunto 88 
com o Presidente Sebastião Mello para definir as diretrizes para essa questão e relatou que 89 
foram elaboradas propostas para a divulgação em defesa do projeto e da profissão nas 90 
mídias disponíveis. Assim, fez a leitura de uma carta elaborada para os profissionais de 91 
Administração, bem como do texto para mensagens via celular (SMS) e e-mails, além de 92 
demonstrar as artes e slides desenvolvidos para a referida campanha. Foi mencionada a 93 
possibilidade de utilizar bases de dados para a divulgação de um comunicado convocando os 94 
profissionais de Administração para a votação no site do Senado, tendo em vista a urgência 95 
que o caso necessita. Assim, posto em votação, a DIREX aprovou, por unanimidade, a 96 
utilização do banco de dados existente para a convocação dos profissionais.  97 



3 
 

  
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. 

 
 

 

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 

 

Na sequência, foi citado que os profissionais de Psicologia têm feito campanha, 98 
distribuindo por meio de mídias, redes sociais e pelo Whatsapp textos acusando o Conselho 99 
Federal de Administração de estar retirando a área de Recursos Humanos dos Psicólogos. 100 
Sobre o assunto, o Cons. Sérgio Lobo relatou que conversou com o Presidente Sebastião 101 
Mello, que manifestou seu posicionamento favorável em utilizar todas as possibilidades para 102 
mobilizar os profissionais de Administração para votarem a favor do PLS 439/2015. Em 103 
referência, o Adm. Afonso Victor Vianna apresentou sugestões para o texto de divulgação, 104 
destacando que se evite discussão com outras áreas neste momento. Na sequência, o 105 
material desenvolvido pela CDI foi lido, discutido e aprovado pela DIREX para que seja feita a 106 
divulgação e a convocação dos profissionais de Administração para a defesa da aprovação 107 
do referido PLS. 108 

Posteriormente, o Cons. Sérgio Lobo afiançou que será feita a mobilização nacional 109 
por meio da CDI com o uso do banco de dados. Acrescentou que, conforme citado pelo Sr. 110 
Lucas de Sá, esse não seria o momento apropriado para pressionar o Relator do projeto, o 111 
Senador Romero Jucá, portanto, o contato será feito em momento oportuno. O Cons. Sérgio 112 
Lobo destacou que as IES são fundamentais na defesa da profissão, sob a visão de que 113 
outros profissionais estão colocando em risco o seu mercado profissional. Na sequência, foi 114 
lido o texto divulgado pelo Conselho Federal de Psicologia em que a sua Presidente, Mariza 115 
Monteiro Borges, convoca os profissionais de Psicologia para defenderem o campo de 116 
Recursos Humanos.  117 

Com a palavra, o Presidente Sebastião Mello comentou que deverão ser enviados três 118 
comunicados, cada um para um público distinto. Sobre o assunto, o Adm. Leonardo José 119 
Macedo, Presidente do CRA-CE, defendeu a reativação da FENEAD – Federação Nacional 120 
dos Estudantes de Administração, pois acredita que os estudantes têm mais volume do que 121 
os Sindicatos. Em resposta, o Presidente Sebastião recomendou o envio de um texto para 122 
eles também, destacando que a ideia é convocar os alunos para que também defendam a 123 
profissão.  124 

O Cons. Carlos Alberto Ferreira Júnior ressaltou que neste primeiro momento a 125 
decisão da DIREX sobre as ações do CFA em defesa do PLS 439/2015 não incluirão a 126 
sociedade em geral. Informou que será realizada uma campanha partindo para a efetividade, 127 
citando que os Presidentes dos Regionais são peças chaves na estratégia e devem se 128 
envolver no processo. Informou que foi elaborado um e-mail marketing para os Presidentes 129 
dos CRAs, outro para os Coordenadores de cursos das IES, para mobilizar os alunos de 130 
Administração. O Presidente Sebastião Mello reafirmou que a campanha deve ficar em 131 
âmbito interno e não aberta para a sociedade. Sobre os Sindicatos, o Presidente Sebastião 132 
informou que fará contato e encaminhará um expediente. 133 

Na ocasião, o Cons. Carlos Alberto Ferreira Júnior fez a leitura do expediente 134 
elaborado para os Regionais. Informou que para os Coordenadores será enviado e-mail 135 
marketing, tendo sido recomendado que cada Conselheiro/Presidente de CRA contate os 136 
Coordenadores de curso nas IES para que divulguem para os estudantes, destacando que 137 
será desenvolvida uma peça direcionada apenas aos estudantes. Foi proposto que sejam 138 
enviadas mensagens via celular (SMS) para os Administradores registrados.  139 

Com a palavra, o Presidente Sebastião Mello recomendou a elaboração de um texto 140 
resposta às palavras da Presidente do Conselho Federal de Psicologia sobre o PLS 141 
439/2015. Em referência, o Cons. Carlos Alberto informou que a CDI está elaborando um 142 
texto de esclarecimento para divulgação no site do CFA. 143 

Ao final, o Presidente Sebastião Mello deliberou juntamente com a Diretoria Executiva 144 
que a mobilização seja feita internamente, sem incluir neste momento a sociedade em geral. 145 
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Além disso, o material de divulgação desenvolvido pela CDI deverá ser enviado aos 146 
Professores, Acadêmicos, Presidentes dos CRAs, Associações, Federações e Sindicatos dos 147 
Administradores. O Adm. Leonardo José Macedo sugeriu a realização da “Marcha do 148 
Administrador”, para a mobilização de profissionais e estudantes de Administração para 149 
juntos defenderem a profissão.  150 

Sobre o PLS 439/2015, o Cons. Rogério Ramos comentou que foi feito um trabalho 151 
intenso com o relator do projeto, o Senador Romero Jucá, quando foram feitas as tratativas, 152 
porém o acordado ainda não foi cumprido, acrescentando que Assessoria Parlamentar tentará 153 
agendar nova visita ao Senador. Sobre o assunto, o Sr. Lucas de Sá comentou que o 154 
importante é que foi identificado que há um impasse com a área de Psicologia e é preciso 155 
acertar as arestas, resolver a questão e tentar um acordo. No entanto, o Presidente Sebastião 156 
Mello arguiu que não houve nenhum motivo no texto do PLS 439/2015 para que os 157 
profissionais de Psicologia se sentissem ofendidos, pois o texto foi baseado na 158 
Lei 4.769/1965, que dispõe sobre o exercício da profissão. Em referência, o Adm. Hércules 159 
Falcão afirmou que o CFA não tem que negociar com o Conselho Federal de Psicologia, pois 160 
não há nada a ceder, já que de acordo com a legislação vigente as atividades pertencem à 161 
Administração.  162 

 Com a palavra, o Cons. José Samuel comentou que primeiro deve-se focar na votação 163 
no site e trabalhar para virar o resultado para que seja favorável ao projeto e, posteriormente, 164 
discutir o tema com o Senador Romero Jucá. O Sr. Lucas de Sá propôs que haja um encontro 165 
entre o Presidente Sebastião Mello e a Presidente Mariza Monteiro Borges, do Conselho 166 
Federal de Psicologia, podendo ser na ocasião da reunião do “Conselhão” para acertarem as 167 
arestas existentes sobre o assunto. 168 

 169 
3. AGENDA PARA A PRÓXIMA REUNIÃO 170 

 9ª reunião da DIREX, no dia 26 de outubro de 2016, em Brasília/DF. 171 
 172 
4. ENCERRAMENTO 173 

Ao final, o Presidente Sebastião Mello agradeceu a presença dos membros da 174 
Diretoria Executiva, dando por encerrada a reunião. 175 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Adm. Armando Lôbo Pereira Gomes Adm. Sebastião Luiz de Mello 
Diretor Administrativo e Financeiro Presidente do CFA 

CRA-AL nº 1-0012 CRA-MS nº 0013 


