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ATA DA 4ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CFA DE 2018 1 
 2 
Data:  16 de maio de 2018 3 
Horário: 14h às 18h 4 
Local:   Hotel SESC Pantanal, Poconé/MT 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. Marcos Kalebbe Saraiva Maia Costa – PB, Diretor da CFR 14 
5. Adm. Mauro Kreuz – SP, Diretor da CFP 15 
6. Adm. André Luís Saoncela da Costa – RO, Diretor da CRIE 16 
7. Adm. Norma Sueli Costa de Andrade – RR, Vice-Diretora da CGP 17 
8. Adm. Joel Cavalcanti Costa – PE – Coordenador da Comissão Permanente de Tomada 18 

de Contas – CPTC 19 
 20 

B – Ausência justificada 21 
1. Adm. Rogério Ramos de Souza – TO, Diretor da CDI 22 
2. Adm. Antônio José Leite de Albuquerque – RR, Diretor da CGP 23 
3. Adm. Sônia Ferreira Ferraz – MG, Diretora da CEPE 24 

 25 
 26 

ASSUNTOS EM DISCUSSÃO 27 
 28 
1. ABERTURA 29 

O Presidente Wagner Siqueira cumprimentou os Diretores Executivos e demais 30 
presentes, dando-lhes boas-vindas. Na oportunidade, foi comunicada a ausência 31 
justificada dos Diretores Rogério Ramos, Sônia Ferraz e Antônio José de Albuquerque, 32 
este último representado pela Vice-Diretora da CGP, Adm. Norma Sueli de Andrade. 33 

Com a palavra, o Adm. Hélio Tito, Presidente do CRA-MT, deu boas vindas a 34 
todos os membros da Diretoria Executiva e demais presentes e apresentou os 35 
Conselheiros Regionais do CRA-MT. Na ocasião, manifestou a satisfação em recebê-los 36 
em seu estado. 37 

 38 
2. Apreciação da Ata da 3ª reunião da Diretoria Executiva, realizada no dia 18 de 39 

abril de 2018, em Brasília/DF. 40 
Aprovada, por unanimidade, a ata em apreço. 41 
 42 

3.  CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS 43 
 Não houve destaque. 44 

 45 
4. COMUNICAÇÕES/DELIBERAÇÕES 46 
4.1. Aprovações dos Balancetes do CFA referente aos meses de Fevereiro e março 47 

de 2018 (CAF) 48 
O Cons. Joel Cavalcanti apresentou os balancetes de fevereiro e março, 49 

analisados pela CPTC, cujos pareceres foram pela aprovação. Em votação, a DIREX 50 
aprovou os referidos balancetes, que serão encaminhados ao Plenário para apreciação. 51 

 52 
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4.2. Apresentação do Plano de Cargos e Salários dos Empregados. (CAF) 53 
O Cons. Valter Lemos apresentou o material desenvolvido para o novo Plano de 54 

Cargos e Salários do CFA. Com a palavra, o Cons. Ruy Baratz informou que foi 55 
apresentada outra proposta pelos funcionários que deverá demandar a extensão dos 56 
estudos sobre a questão. Wagner Siqueira mencionou que o Plano de Cargos deve 57 
abranger a questão dos cargos estreitos e não dos cargos amplos, que inclui todos os 58 
profissionais de outras profissões em um mesmo patamar, citando que Administradores, 59 
Economistas, Advogados, Analistas de Sistemas, Jornalistas e Relações Públicas, por 60 
exemplo, todos foram reunidos como analistas, o que de certa forma auxilia no 61 
desmerecimento à profissão. Em referência, o Cons. Carlos Henrique foi favorável à 62 
continuidade do trabalho, tendo em vista a apresentação de novas propostas dos 63 
funcionários. Acompanhou o Presidente no posicionamento dos cargos estreitos.  64 

O Cons. Marcos Kalebbe manifestou seu posicionamento favorável à continuidade 65 
dos estudos, assim como o Cons. Mauro Kreuz, que declarou que, no seu entender, ao 66 
que tange à gestão de pessoas, ou mexe para gerar melhorias ou não mexe. Destacou a 67 
necessidade de valorizar o profissional, que é quem move o Conselho Federal e atender 68 
os diferentes anseios da Casa. A Cons. Norma Sueli questionou o fato de que 69 
profissionais, como Administradores e Advogados, estejam em um mesmo conceito, de 70 
analista e defendeu que seja mantido o cargo restrito. 71 

Com a palavra, o Cons. André Saoncela solicitou que fosse enviado a ele o Plano 72 
elaborado, as tabelas e a pesquisa salarial. O Presidente Wagner solicitou que a 73 
Comissão envie a todos os Diretores.  74 

Em decisão, o Plano de Cargos continuará em estudo e as propostas 75 
apresentadas pelos funcionários serão analisadas, assim, portanto, as discussões 76 
deverão continuar até a próxima reunião. 77 

 78 
4.3. Apresentação do Observatório Nacional de Egressos dos Cursos de 79 

Administração – Onecad. (CFP) 80 
Item retirado de pauta. Foi informado que a apresentação será feita durante a 81 

Assembleia de Presidentes, com a presença de todos. 82 
 83 

4.4. Capacitação de Administradores – Consultores em MPES (CFP) 84 
O Cons. Mauro Kreuz informou que o edital foi enviado aos Regionais e as 85 

inscrições serão feitas até dia 31/05. Destacou que essa é a ultima edição nos moldes 86 
tradicionais, após essa fase o curso entrará na plataforma da Universidade Corporativa e 87 
será oferecido em EAD. Comentou que o projeto é uma ação permanente da Secretaria 88 
das Micro e Pequenas Empresas. Ao final, informou que deverão ser usados como 89 
tutores os profissionais já formados por cursos anteriores. 90 

 91 
4.5. Correlação de cursos oferecidos pela Marinha e Exército à Administração. 92 

(CFP) 93 
O Cons. Mauro Kreuz informou que foi feita a consulta às Forças Armadas. O 94 

Exército já enviou resposta com manifestação contrária à concessão de registro de 95 
Administrador aos Oficiais de carreira da AMAN. A Marinha ainda não se pronunciou e a 96 
CFP se encontra no aguardo do posicionamento. 97 

 98 
4.6. Discussão da Resolução Normativa sobre isenção de Débitos aos Registrados. 99 

(CFR) 100 
O Cons. Marcos Kelebbe noticiou que o tema foi analisado pela CFR e necessita 101 

ser abordado e debatido pela Assembleia de Presidentes e pelo Plenário, uma vez que a 102 
Resolução Normativa vigente possibilita a isenção dos débitos.  103 
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 104 
4.7. Alteração das Resoluções Normativas do CFA 446/2014 e 462/2015, 105 

respectivamente Regulamento de Fiscalização e Regulamento de Registro. 106 
(CFR) 107 

O Cons. Marcos Kalebbe destacou a necessidade de alterar o Regulamento de 108 
Fiscalização para ajustá-lo às inovações do projeto de fiscalização prospectiva, inclusive 109 
criando dispositivos para o reconhecimento da relação processual sem o A.R., bem como 110 
estudar para a possibilidade de sugestões requeridas por alguns CRAs, como o 111 
cancelamento do Auto de infração se o autuado sanar a questão até o prazo de 112 
interposição de Recurso. As referidas Resoluções deverão ser apresentadas na próxima 113 
reunião plenária para apreciação. 114 

 115 
4.8. Resolução Normativa CFA 542/2018, que dispõe sobre o recadastramento e 116 

substituição de Carteiras de identidade Profissional expedidas pelos 117 
Conselhos Regionais de Administração. (CFR) 118 

O Cons. Marcos Kelebbe noticiou que serão repassadas as informações sobre a 119 
referida Resolução Normativa aos Presidentes dos Regionais na ocasião da Assembleia 120 
de Presidentes, quando serão esclarecidas as dúvidas dos Presidentes e repassadas as 121 
informações sobre como se dará o registro de estudantes e suas consequências. 122 

O Cons. Marcos Kalebbe sugeriu a inclusão de indicação de perito na CIP. O 123 
Cons. Ruy disse entender ser uma função. Presidente esclareceu que o desenho da 124 
carteira foi desenvolvido e deverá ser finalizada nos próximos dias e no novo designe 125 
deve conter espaços para a profissão, nome social. 126 

 127 
 128 

4.9 Resolução Normativa CFA nº 543/2018, que dispõe sobre o registro de 129 
estudantes da Administração e cursos conexos no Conselho Regional de 130 
Administração – CRA. (CFR) 131 

O Cons. Marcos Kelebbe fez a exposição da minuta da referida Resolução 132 
Normativa. Sobre a implantação nos Regionais, o Presidente recomendou o prazo de um 133 
mês. Encaminhamento ao Plenário para apreciação. 134 

 135 
5. OUTROS ASSUNTOS  136 
 Na oportunidade, o Cons. Mauro Kreuz destacou que esteve com os Coordenadores 137 

das IES em Brasília, em reunião, quando aproveitou a oportunidade para divulgar o 138 
FOGESP. 139 

 140 
 O Presidente Wagner Siqueira comentou que será instituído o currículo lates e o 141 

acervo funcional dos cargos e tais alterações deverão demandar treinamento de 142 
funcionários. O AdmEmpregos deverá ser instituído também, assim, os Regionais 143 
deverão ter o seu próprio AdmEmprego. Outro ponto mencionado é o início de rede 144 
social dos registrados e dos estudantes, além de um cuidado maior para responder 145 
eventuais reclamações, elogios e questionamentos sobre a profissão e sobre o 146 
Sistema. Será inserido o módulo Plenário, portanto, tudo será realizado por meio do 147 
tablet. São ações previstas para os próximos 4 ou 5 meses.  148 

 149 
 O Cons. Marcos Kalebbe colocou que o Regulamento Eleitoral não permite que o 150 

Tecnólogo seja “cabeça de chapa”. Por outro lado, se o Tecnólogo se eleger poderá 151 
assumir qualquer cargo, inclusive de Presidente. Foi esclarecido que a correção deve 152 
ser feita no Regimento do CFA e de todos os Regionais. 153 

 154 
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 O Cons. Joel Cavalcanti mencionou o sucesso do convênio do CFA com o Banco do 155 
Brasil para a emissão dos boletos, resultado da Campanha do Raposão. 156 

 157 
 A Cons. Norma Sueli solicitou que fosse reforçado com os Presidentes dos 158 

Regionais para que façam as inscrições no FOGESP. Foi informado que há 159 
Regionais que não enviarão nenhum participante. O Presidente Wagner Siqueira 160 
recomendou a intensificação da divulgação do evento e a participação de todos os 161 
funcionários do CFA, devendo ficar apenas serviços essenciais de plantão na sede 162 
do CFA. Foi proposto o convite aos funcionários de órgãos públicos e estreitar as 163 
relações com os mesmos. Na ocasião, a Coordenadora da CDI, Renata Ferreira, 164 
relatou que a Câmara, em conjunto com a CGP, está com ações de divulgação e 165 
distribuição de folders em diversos órgãos públicos, citando que houve o 166 
estreitamento de contato, inclusive, com o ministério público. A DIREX aprovou a 167 
provisão orçamentária do evento a ser arcado pelo CFA, no valor previsto em 168 
R$ 310.000,00, tendo sido determinado pelo Presidente do CFA a retirada da 169 
apresentação cultural com grupo teatral. 170 

 171 
6.  AGENDA PARA A PRÓXIMA REUNIÃO 172 

 5ª Reunião DIREX, 05 de junho de 2018, em Brasília/DF. 173 
 174 

7. ENCERRAMENTO 175 
Ao final, o Presidente Wagner Siqueira agradeceu a presença dos membros da 176 

Diretoria Executiva, dando por encerrada a reunião. 177 
 
 
 
 

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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