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ATA DA 6ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CFA DE 2018 1 
 2 
Data:   04 de julho de 2018 3 
Horário:  9h às 18h 4 
Local:   Hotel Girassol Plaza, em Palmas/TO 5 
 6 
PRESIDÊNCIA: Adm. Wagner Siqueira 7 
SECRETARIA:  Adm. Ruy Pedro Baratz Ribeiro 8 
 9 
A – Conselheiros Federais 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. Rogério Ramos de Souza – TO, Diretor da CDI 16 
7. Adm. André Luís Saoncela da Costa – RO, Diretor da CRIE 17 
8. Adm. Antônio José Leite de Albuquerque – RR, Diretor da CGP 18 
9. Adm. Joel Cavalcanti Costa – PE – Coordenador da Comissão Permanente de Tomada 19 

de Contas – CPTC 20 
 21 

B – Ausência justificada 22 
1. Adm. Sônia Ferreira Ferraz – MG, Diretora da CEPE 23 

 24 
 25 

ASSUNTOS EM DISCUSSÃO 26 
 27 
1. ABERTURA 28 

O Presidente Wagner Siqueira cumprimentou os Diretores Executivos e demais 29 
presentes, dando-lhes boas-vindas. Na oportunidade, foi comunicada a ausência 30 
justificada da Cons. Sônia Ferraz, que se encontra ausente por motivos de sua saúde. 31 

 32 
2. Apreciação da Ata da 5ª reunião DIREX, realizada no dia 05 de junho de 2018, em 33 

Brasília/DF. 34 
Aprovada, por unanimidade, a ata em apreço. 35 

 36 
3.  CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS 37 

Não houve destaque. 38 
 39 
4. COMUNICAÇÕES/DELIBERAÇÕES 40 
4.1. Deliberação do Plano de Cargos e Salário dos Empregados (CAF) 41 

O Cons. Ruy Baratz relatou que na última reunião foi colocado que os Empregados 42 
apresentaram propostas que foram analisadas pela Comissão e notificou que houve 43 
apenas uma manifestação dos Diretores. Sobre a matéria, o Presidente Wagner Siqueira 44 
manifestou sobre a necessidade de rever a definição dos cargos e garantir que haja a 45 
inclusão de Técnicos de Administração, Tecnólogos e Administradores. O Cons. Rogério 46 
Ramos defendeu a ideia de terceirização de alguns serviços como motorista, limpeza e 47 
segurança, por trazer maior economicidade. O Cons. Carlos Henrique solicitou que 48 
conste no plano a previsão das três linhas na CDI, relações públicas, propaganda e 49 
publicidade/jornalismo. Em resposta, o Cons. Ruy Baratz afirmou que analisará a questão 50 
com a CDI. 51 

Sobre o assunto, o Cons. Antônio José de Albuquerque mencionou que o plano 52 
deve prever necessidades futuras, para a aplicação de projetos que deverão ser 53 
desenvolvidos, citou que há a necessidade de Tecnólogos em Marketing, em Gestão de 54 
Pessoas, em Finanças, dentre outras. Acrescentou o exemplo da CIN que está inserida 55 
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em uma câmara (CAF) que já se encontra “inchada”. Destacou ser necessário que haja 56 
uma avaliação por competências, citando que é preciso definir as habilidades que cada 57 
profissional deve ter. O Cons. Carlos Henrique comentou sobre a elaboração do 58 
planejamento estratégico no segundo semestre e sugeriu que se aguarde a sua 59 
definição. Foi questionada a questão frequente de empregados, já no final da carreira, 60 
atingirem o tempo de aposentadoria e não se afastarem do trabalho, o que, de acordo 61 
com o novo plano, impediria o crescimento de outros profissionais mais jovens, que 62 
ficarão na pendência do afastamento do profissional que se encontra no topo da carreira. 63 

Sobre as questões colocadas, o Cons. Ruy Baratz comentou que os pontos 64 
apresentados estão contemplados no PCS elaborado, porém cada etapa será 65 
desenvolvida a seu tempo conforme o planejamento, como o processo de avaliação, que 66 
deverá vir depois da aprovação do Plano de Cargos. Levantou, ainda, a necessidade de 67 
realização de concurso público, tendo sido recomendado pelo Presidente Wagner que o 68 
mesmo seja realizado com base no Plano de Cargos e Salários atual vigente, apenas 69 
com os ajustes necessários para a realização do mesmo para os cargos necessários. 70 
Sobre o assunto, o Cons. Carlos Henrique lembrou que deve ser observado se há prazo 71 
para a realização de concurso público e contratação em período eleitoral. 72 

Com a palavra, o Cons. Mauro Kreuz relatou que recebeu o documento depois da 73 
reunião realizada em Poconé/MT, destacando que fez as suas considerações e sugeriu a 74 
criação de uma Comissão com membros da Diretoria para analisar e fazer as devidas 75 
correções, com discussões em nível mais técnico. Questionou o motivo que levou a 76 
elaboração de um novo plano de cargos, se já há outro em vigor e por quais motivos este 77 
atual não atende. Ressaltou novamente o que disse na reunião anterior, que se for para 78 
mexer, deve-se mexer bem para não trazer problemas graves no futuro com o quadro 79 
funcional. Com a palavra, o Presidente Wagner concordou em formar o grupo e 80 
recomendou que o Cons. Mauro Kreuz converse com o Cons. Ruy Baratz. 81 

A DIREX aprovou a criação de uma Comissão para analisar e continuar os estudos 82 
sobre o PCS, a ser composta pelos Diretores Mauro Kreuz, Antônio José de Albuquerque 83 
e André Saoncela. Foi recomendada a realização de processo seletivo com base no PCS 84 
atual vigente, apenas com os ajustes necessários para a realização do mesmo. Foi 85 
aprovada também a criação de cargos comissionados, para cobrir as necessidades 86 
emergenciais do CFA, para Thiago Thomaz Rocha, Assessor de WebTV da CDI, e para 87 
atender o setor de Auditoria. 88 

 89 
4.2. Informação do Birô de impressão na Câmara de Fiscalização e Registro do CFA 90 

(CFR) 91 
O Cons. Marcos Kalleb transmitiu os informes sobre a finalização da estrutura para 92 

a impressão das CIPs. 93 
 94 

4.3. Providências judiciais a serem tomadas sobre o concurso para o cargo de 95 
Perito Criminal Federal – Polícia Federal, que coloca como requisito que os 96 
candidatos do certame sejam portadores de diploma de conclusão de vários 97 
cursos de graduação de nível superior, mas que não inclui o egresso de curso 98 
de Administração (CFR) 99 

O Cons. Marcos Kallebe comentou que fez contato com a Assessoria Jurídica do 100 
CFA sobre o tema. Com a palavra, o Adv. Marcelo Dionísio noticiou que a ASJ está 101 
preparando uma ação a ser impetrada contra o referido concurso da Polícia Federal para 102 
a reparação da questão. Foi determinado que a CDI faça a divulgação da ação e que a 103 
Comissão Especial de Ação Parlamentar prepare um Projeto de Lei propondo a criação 104 
do cargo para Administrador Perito. 105 

 106 
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4.4. Providências judiciais a serem tomadas com relação a Resolução nº 1.100, de 107 
24/05/2018, editada pelo CREA, que discrimina as atividades e competências 108 
profissionais do engenheiro de software e insere o respectivo título na Tabela 109 
de Títulos Profissionais do Sistema Confea/Crea, para efeito de fiscalização do 110 
exercício profissional. (CFR) 111 

O Cons. Marcos Kallebe expôs a questão. Após a análise, foi definido que a CFR 112 
deverá encaminhar ofício ao CONFEA e aguardará a manifestação daquele Conselho 113 
para definir as próximas ações. 114 

 115 
4.5. Apreciação do pedido de apoio institucional e financeiro dos CRAs. (CRIE) 116 

 1ª Feira do Estudante de Rondônia 2018 – CRA-RO 117 
Aprovada a concessão de R$ 6.000,00. 118 

 119 
 O Fomento do Administrador – CRA-RO 120 

Aprovada a concessão de R$ 7.500,00. 121 
 122 

 12º Congresso de Gestão Pública do Rio Grande do Norte – CONGESP – 123 
CRA-RN 124 

Feito o relato sobre a situação do evento, que não mais está inserido no orçamento 125 
do CFA e, por isso, está sob a análise dos critérios da CRIE. Sobre o tema, o Presidente 126 
Wagner Siqueira destacou que é preciso definir de vez a questão. Lembrou que foi 127 
definido anteriormente que o CFA não financiará eventos internacionais e este evento 128 
também foi discutido naquela ocasião. Foi recomendado que se faça um histórico e 129 
colocado no corpo do ofício de que a diferença do valor especificado pela CRIE será 130 
coberto por outra rubrica e deixe claro de que no próximo ano o CRA-RN deverá solicitar 131 
à CRIE ou ao PRODER. Em votação, a DIREX aprovou a concessão de R$ 50.000,00. 132 

 133 
5. OUTROS ASSUNTOS  134 

O Cons. Carlos Henrique comentou sobre a aprovação dos projetos do PRODER 135 
na última reunião plenária, que ficaram na pendência da solução das diligências 136 
existentes e por isso há situações em que os recursos não foram liberados.  137 

 138 
6.  AGENDA PARA A PRÓXIMA REUNIÃO 139 

 7ª Reunião DIREX, 10 de setembro de 2018, em Brasília/DF. 140 
 141 

7. ENCERRAMENTO 142 
Ao final, o Presidente Wagner Siqueira agradeceu a presença dos membros da 143 

Diretoria Executiva, dando por encerrada a reunião. 144 
 

 
 
 
 

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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