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 Superintendência
Setor de Autarquias Sul - Quadra 01 - Bloco L, Edi�cio CFA, Brasília/DF, CEP 70070-932

Telefone: (61) 3218-1811 - www.cfa.org.br

SUP: ATA DIREX Nº 0407482/2019/CFA

ATA DA 12ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CFA DE 2019

 

Data:          20 de novembro de 2019

Horário:     9h às 17h

Local:        Hotel Grand Mercure, Belém/PA

 

PRESIDÊNCIA: Adm. Mauro Kreuz

SECRETARIA:  Adm. Francisco Rogério Cristino

A – Conselheiros Federais presentes

1. Adm. Mauro Kreuz – SP, Presidente
2. Adm. Rogério Ramos de Souza – TO, Vice-Presidente
3. Adm. Francisco Rogério Cristino – CE, Diretor da CAF
4. Adm. Carlos Alberto Ferreira Júnior – DF, Diretor da CFR
5. Adm. Cláudia de Salles Stadtlober – RS, Diretora da CFP
6. Adm. Diego Cabral Ferreira da Costa – SE, Diretor da CDI
7. Adm. Gilmar Camargo de Almeida – MG, Diretor da CRIE
8. Adm. Gracita Hortência dos S. Barbosa – MS, Diretora da CEPE
9. Adm. Fábio Mendes Macêdo – AC, Diretor da CGP

B – Convidados

1. Adm. Amilcar Pacheco dos Santos
2. Adm. José Carlos de Sá Colares
3. Adm. Marcos Kalebbe Saraiva M. Costa
4. Adm. Mauro dos Santos Leônidas

 

ASSUNTOS EM DISCUSSÃO

 

1. ABERTURA

O Presidente Mauro Kreuz cumprimentou os Diretores Execu�vos presentes, dando início aos trabalhos. Na ocasião, o Presidente interino do
CRA-PA, Adm. Amilcar Pacheco, e o Conselheiro Federal do Pará, Adm. Mauro Leônidas, também deram boas vindas aos Diretores Execu�vos
e aos Colaboradores do CFA e manifestaram a sa�sfação em recebê-los na Capital do Estado.

 

2. APRECIAÇÃO DA ATA DA 11ª REUNIÃO DA DIREX, REALIZADA NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2019, EM BRASÍLIA/DF.

Aprovada, por unanimidade, a ata em apreço.

 

3. CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS

Não houve destaque.

 

4. COMUNICAÇÕES/DELIBERAÇÕES
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4.1. Análise da Performance Financeira e Orçamentária do CFA para 2020 (Presidente)

O Presidente Mauro Kreuz apresentou dados financeiros de receitas, despesas, o cumprimento do orçamento, compara�vos entre os
Regionais e resultados. Apresentou, ainda, a receita projetada do CFA prevista em R$ 27.300,00, tendo sido detalhada toda a despesa prevista
com projetos, inves�mentos, quadro pessoal, diárias, passagens, eventos e projetos, dentre outras rubricas. O Presidente Mauro Kreuz expôs
que a realidade da receita hoje do CFA não condiz com os custos previstos, tendo em vista a situação atual do Sistema CFA/CRAs, a baixa
arrecadação e o índice de inadimplência. Citou que, mantendo o planejamento conforme o previsto, haverá déficit financeiro e, antecipando
às possíveis dificuldades, foi dito que será preciso que cada Câmara contribua com cortes necessários a fim de equilibrar as contas,
preservando concomitantemente o obje�vo do Conselho, a fiscalização da profissão. Será preciso redirecionar, redimensionar, remanejar
recursos, com o engajamento de todos os setores, no que tange a custos operacionais, passagens, diárias, premiações, dentre outros itens.
Citou que o PRODER também está envolvido neste contexto e, caminhando desta forma, será preciso fazer alterações no que tange ao
repasse de recursos, priorizando o auxílio aos Regionais realmente menores, sendo necessária a reformulação das regras. Manifestaram
sobre a questão os Conselheiros Carlos Alberto Ferreira Júnior, Fábio Macedo e Diego Costa, que comentou sobre o CORE business do
Sistema CFA/CRAs, ressaltando a necessidade de destacar para a sociedade a a�vidade fim do Conselho, ou seja, a fiscalização.

Na sequência, o Presidente Mauro Kreuz solicitou o encaminhamento da planilha apresentada a todos os Diretores Execu�vos, ao Vice-
Presidente, ao Ouvidor do CFA e ao Coordenador da CPTC. Informou que o tema será discu�do novamente, sendo necessário amadurecer
formas de ações para contornar as dificuldades em que o CFA se encontra.

Em discussão, o Presidente Mauro Kreuz sinalizou que os recursos do PRODER serão u�lizados essencialmente para os Regionais menores,
então, de R$ 6.788.000 previstos no orçamento pretende-se u�lizar R$ 4.707.000, resultando em uma economia de R$ 2.081.000 para
recuperar a reserva técnica. Destacou que será necessário realizar alteração no Regulamento do PRODER, alertando que essa medida causará
desgaste polí�co. Foram propostos remanejamentos, além da diminuição do número de reuniões plenárias e de Assembleias de Presidentes,
além da redução do repasse de verbas do PRODER. O Cons. Carlos Alberto Ferreira Júnior, quanto ao resultado da fiscalização, propôs que se
não houver melhores resultados quanto ao registro e fiscalização, uma comissão irá ao Regional para trabalhar formas de aumentar o número
de registros.

Ao final, ficou definido que o tema será discu�do com os Presidentes dos CRAs e posteriormente deba�do na próxima reunião da DIREX, em
dezembro, quando será definido o orçamento a ser apreciado pelo Plenário.

 

4.2. Informações do SEI. (Superintendente)

O Superintendente Douglas Evangelista apresentou levantamento sobre a u�lização do SEI nos Regionais, citando que dentre os 12 CRAs que
já possuem o SEI implantado (GO, BA, MS, PA, RO, AL, CE, RN, AM, RR, PI, SE), alguns não têm u�lizado o sistema, conforme levantamento
apresentado, como os CRAs do Amazonas (113 processos gerados), Roraima (73 processos gerados), Piauí (43 processos gerados) e Sergipe (1
processo gerado). Destacou que os Regionais que mais u�lizam o sistema são dos estados de Goiás, Bahia, Mato Grosso do Sul e Pará. Foi
informado que os dados serão apresentados na Assembleia de Presidentes.

 

4.3. Informa�vo (CFP)

Dados das Unidades da Federação – Censo Educação Superior

A Cons. Claudia Stadtlober apresentou relatório da CFP sobre a situação do ensino no País, citando que a Administração detém o maior
número de matriculados no ensino superior entre os cursos Superiores de Tecnologia e de Bacharelado. Comentou que os dados mostram
que o curso está deixando de ser atra�vo e por isso necessidade de renovação. Destacou a necessidade de repensar as Diretrizes Curriculares,
principalmente no que tange às competências.

Na sequência, o Cons. Mauro Leônidas informou sobre o andamento dos trabalhos da Capacitação de MPEs.

 

4.4. Atualização do Capital Social das PJ registradas em CRA (CFR)

O Cons. Carlos Alberto Ferreira Júnior informou sobre a possibilidade de atualização cadastral mediante o cruzamento de dados de PJs
registrados quanto ao valor do capital social, segundo dados da Receita Federal.

 

4.5. Campanha Gestão Condominial. (CFR)

O Cons. Carlos Alberto Ferreira Júnior no�ciou sobre o material produzido para a campanha e as ações de fiscalização no setor.

 

4.6. Fiscalização dos Supervisores de Estagiários de Administração (CFR)

O Cons. Carlos Alberto Ferreira Júnior apresentou campanha orienta�va que será feita para alertar sobre a necessidade de registro dos
supervisores de estágio, em atendimento ao convênio com o Ministério Público do Trabalho. Foi informado que após as orientações, em
meados de 2020, será efe�vada a fiscalização junto às organizações que possuem estagiários de cursos de Administração.

 

4.7. Prêmio Guerreiro Ramos de Inovação na Gestão Pública – edição 2019 (CGP)

Designação da Comissão Especial do Comitê de Julgamento
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O Cons. Fábio Macedo comunicou que foi aprovada a Portaria com designação da Comitê de Julgamento do referido Prêmio, composto pelos
Adm. Rogério Ramos de Souza (Coordenador), Adm. Fábio Mendes Macedo, Adm. Ivany Rosa de Oliveira, Adm. Manoel Carlos Rocha
(Convidado externo) e Prof. Adm. Elias Vieira de Oliveira.

Quan�dade de inscritos

Foi informado que foram apresentadas trinta e três prá�cas inovadoras, de dezessete Estados, sendo o maior número de inscrições do
Prêmio, esclarecendo que na edição passada foram quatro eixos, porém nesta edição são apenas dois.

 

4.8. Lançamento de novos Editais para o Encontro Regional dos Profissionais de Administração e Missão à França (CRIE)

Item não abordado.

 

4.9. Relação de material ins�tucional para licitação 2020 (CRIE)

O Cons. Gilmar Camargo comunicou que foi feita a consulta aos Regionais para que se manifestem sobre o interesse em par�cipar do
processo licitatório do CFA para a aquisição de materiais ins�tucionais.

 

4.10. Calendário (CRIE)

Item não abordado.

 

4.11. Apoio ins�tucional (CRIE)

O Diretor Adm. Gilmar fez a exposição dos procedimentos necessários para a concessão de apoio financeiro e ins�tucional, em conformidade
com a Resolução Norma�va CFA nº 564/2019 em vigor. Em destaque o Art. 7º “Os pedidos de apoio ins�tucional serão apreciados pelo
Presidente do CFA e pela Câmara de Relações Ins�tucionais e Eventos, ad referendum da Diretoria e do Plenário”. Aprovado pela DIREX.
Encaminhamento ao Plenário.

 

4.12. Parceria com Fundações Portuguesas (CRIE)

O Cons. Gilmar Camargo expôs a parceria com a Fundação/Universidade Fernando Pessoa e Universidade Aberta de Portugal, a qual foi bem
recebida pela DIREX. A proposta será apresentada ao Plenário, em dezembro, para deliberação.

 

4.13. Logomarca ENBRA (CRIE)

O Cons. Gilmar Camargo discorreu sobre algumas idéias para a criação da logomarca ins�tucional do ENBRA a ser u�lizada em todas as
edições do evento. Algumas ideias serão aprimoradas e encaminhadas ao Plenário para deliberação.

 

4.14. Edição e publicação do livro “Auditoria de Gestão do Administrador” do Adm. Marcus Antônio Rebuzzi (CDI)

O Cons. Diego Costa apresentou pedido do CRA-MG para a publicação do livro em referência. Foi informado que a CDI fez a análise do pedido
e foi comunicado que a CDI tem condições de fazer a edição, o projeto gráfico do material para o ano de 2020, entretanto, a equipe
profissional da CDI não tem propriedade técnica para analisar o conteúdo que será publicado e por isso há a necessidade de indicação de um
profissional competente sobre o assunto abordado na publicação. Em decisão, a DIREX aprovou a edição da publicação em formato digital.

 

4.15. Relato de a�vidades da CEPE.

A Cons. Gracita Hortência informou sobre o convênio firmado com a Prefeitura de Porto Seguro, citando que um Administrador ocupou alto
cargo e há quatro outros cargos para serem preenchidos. Na oportunidade, informou que a Comissão da Saúde estagnou os trabalhos em
razão da contenção de despesas.

 

4.16. Uso do WhatsApp fora do horário de trabalho (CRH)

O Cons. Rogério Cris�no orientou os Diretores Execu�vos sobre a ocorrência de demandas a profissionais do CFA fora do horário de
expediente. Sobre o assunto, o Superintendente Douglas Evangelista Neto esclareceu que não houve reclamação ou ponderação a respeito,
mas foi um assunto encaminhado pelo CRH/CFA em razão de uma reportagem publicada na Folha de São Paulo abordando o tema, citando a
preocupação sobre a constância de demandas fora do expediente dos funcionários.

Com a palavra, o Adv. Marcelo Dionísio esclareceu que a Súmula 428 trata do tema, mas convêm adver�r sobre a constância, principalmente
os funcionários que registram ponto sob pena de gerar um passivo para a ins�tuição. Assim, o Presidente Mauro Kreuz citou situação
ocorrida no passado quanto ao setor de emissão de passagens e recomendou que a a�vidade ficará restrita ao horário de expediente, tendo
sido acatado pela DIREX.

 

5. OUTROS ASSUNTOS
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PEC 108/2018 – O Presidente Mauro Kreuz fez breve relato sobre a tramitação da PEC na Câmara dos Deputados e sobre a reunião realizada
na Sede do CFA com o Assessor do Relator da PEC, quando foi acordado que o CFA, com o auxilio do Sr. Genner de Moraes, auxiliará o Relator
a desenvolver argumentos para combater a PEC e a coletar assinaturas para encaminhar à CCJC.

Informes CAF – O Cons. Rogério Cris�no informou que o prazo para o envio da previsão orçamentária dos Regionais se encerra em
30/11/2019.

 

6. AGENDA PARA A PRÓXIMA REUNIÃO

Reunião da DIREX, dia 04 de dezembro de 2019 , em Brasília/DF.

 

7. ENCERRAMENTO

Ao final, o Presidente Mauro Kreuz agradeceu a presença, o apoio e a dedicação dos membros da Diretoria Execu�va, dando por encerrada a
reunião.

 

Lida e aprovada a ata, assinam:

 
 
 

Adm. Francisco Rogério Cris�no Adm. Rogério Ramos de Souza

Diretor Administra�vo e Financeiro Presidente do CFA

CRA-CE nº 1904 CRA-TO nº 011

 

Documento assinado eletronicamente por Adm. Francisco Rogério Cris�no, Diretor, em 18/12/2019, às 08:19, conforme horário oficial de
Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Adm. Mauro Kreuz, Presidente, em 18/12/2019, às 14:23, conforme horário oficial de Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador 0407482 e o código CRC
5AE550E2.

Referência: Processo nº 476900.007643/2019-07 SEI nº 0407482

https://sei.cfa.org.br/conferir

