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ATA DA 17ª REUNIÃO PLENÁRIA

 

Data:        25 de outubro de 2019

Horário:   9h às 12h

Local:       Sede do CFA – Brasília/DF

 

A – PARTICIPANTES:

1. Adm. Fábio Mendes Macêdo – AC
2. Adm. José Celeste Pinheiro – AP
3. Adm. José Carlos de Sá Colares – AM
4. Adm. Roberto Ibrahim Uehbe – BA
5. Adm. Francisco Rogério Cristino – CE
6. Adm. Carlos Alberto Ferreira Júnior – DF
7. Adm. Hércules da Silva Falcão – ES
8. Adm. Ivany Rosa de Oliveira - GO
9. Adm. Aline Mendonça da Silva – MA

10. Adm. Norma Sueli Costa de Andrade – MT
11. Adm. Gracita Hortência dos Santos Barbosa – MS
12. Adm. Gilmar Camargo de Almeida – MG
13. Adm. Mauro dos Santos Leônidas – PA
14. Adm. Marcos Kalebbe Saraiva Maia Costa – PB
15. Adm. Amilcar Pacheco dos Santos – PR
16. Adm. José Carlos Gomes de Souza – PE
17. Adm. Jorge Humberto Sampaio Moreira – RJ – Conselheiro Federal Suplente
18. Adm. Ione Macedo de Medeiros Salem – RN
19. Adm. Cláudia de Salles Stadtlober – RS
20. Adm. André Luís Saoncela da Costa – RO
21. Adm. Ellen Regina dos Santos Lobo – RR
22. Adm. Ildemar Cassias Pereira – SC
23. Adm. Rogério Ramos de Souza – TO

B – Ausências Justificadas

1. Adm. Carolina Ferreira Simon Maia – AL
2. Adm. Pedro Alencar Carvalho Silva – PI
3. Adm. Wagner H. Siqueira – RJ
4. Adm.  Mauro Kreuz – SP
5. Adm. Diego Cabral Ferreira da Costa – SE

ASSUNTOS EM DISCUSSÃO

                                                                

1. ABERTURA

O Vice-Presidente do CFA, Cons. Rogério Ramos, cumprimentou os presentes, dando-lhes boas vindas e comunicou a impossibilidade do
Presidente Mauro Kreuz estar presente, assumindo a Presidência da Mesa, iniciando os trabalhos.

 

2. COMUNICAÇÕES / DELIBERAÇÕES

2.1. Doação de impressoras suprimentos e coletores para impressão de carteiras para os CRAs AC, BA e MG (CIN) – Delibera�vo

O Cons. Rogério Cris�no apresentou o pedido de doação de impressoras, suprimentos e coletores para impressão de Carteiras de Iden�dade
Profissional – CIPs para os Regionais em referência. Sobre o assunto, o Cons. Carlos Alberto Ferreira Júnior jus�ficou que no passado o CFA fez



a impressão para alguns Regionais, entretanto, a ação deve ser realizada no próprio CRA. O Cons. Rogério Cris�no informou, ainda, que os
Regionais foram consultados sobre o interesse em aderir à licitação de suprimentos.

A Cons. Ione Salem ques�onou se todos os Presidentes foram consultados e sobre os critérios u�lizados e o Cons. Rogério Cris�no esclareceu
que todos foram comunicados para sinalizarem o interesse. Sobre o assunto, o Cons. Marcos Kallebe citou que é preciso definir critérios que
seria interessante para a distribuição de impressoras. O Cons. Rogério Cris�no informou que a área técnica da CIN/CFA fez o levantamento
nos Regionais, citando que já houve outra doação de impressoras para atender a necessidade de Regionais, sendo esta a segunda doação. O
Cons. Carlos Alberto afirmou que o levantamento foi feito para que cada Regional tenha uma impressora, portanto, nenhum Regional
recebeu duas unidades ou mais.

Em esclarecimento, o Coordenador da CIN confirmou que foi feito o levantamento de forma que cada Regional �vesse autonomia para
impressão das carteiras, assim, o levantamento não foi só sobre impressoras, mas inclui também suprimentos. Citou que o procedimento de
impressão não é tão simples, além disso, levando em consideração o volume em cada Regional não despertaria o interesse das empresas,
mas feito pelo CFA, com a consolidação dos pedidos, o volume é bem maior e desperta o interesse delas. Citou que alguns Regionais já
receberam o kit de impressão. O envio do equipamento está atrelado às condições técnicas do Regional, sendo necessário se adequarem à
forma técnica. Citou que o CRA-DF, CRA-SC, CRA-RS, dentre outros, adquiriram suas próprias impressoras, porém outros Regionais não têm
condições para dispor do recurso para a aquisição. Citou que os Regionais que não estão inseridos na lista se deve ao fato de já possuírem
impressora, sendo estes os três úl�mos Regionais a receber o equipamento.

Esclarecidos os ques�onamentos, foi posto em votação e o Plenário aprovou, por unanimidade, a doação das impressoras aos Regionais
citados. O Coordenador da CIN, José Carlos Ferreira, ressaltou que o kit será enviado pelo Correio, sob a responsabilidade do CFA.

 

2.1. Minuta de Resolução Norma�va 513/2017 referente ao Regimento do CRA-RJ (CPR) – Delibera�vo

Apresentadas as alterações no Regimento em referência e o Plenário aprovou, por unanimidade, o texto apresentado.

 

2.2. Minuta de Resolução Norma�va 328/2006 referente ao Regimento do CRA-MS (CPR) – Delibera�vo

Item re�rado de pauta.

 

2.3. Apreciação do Calendário 2020 (Superintendente) – Informa�vo

O Superintendente Douglas Evangelista Neto apresentou a minuta do calendário de reuniões do CFA. Na oportunidade, a Cons. Ione Salem
comentou sobre a disposição do posicionamento dos Conselheiros Federais na Assembleia de Presidentes Conjunta, tendo sido esclarecido
que a Assembleia é um momento dos Presidentes dos Regionais.

Sobre o tema, o Cons. Marcos Kellebe sugeriu a inserção de uma reunião plenária em março/2020, tendo sido informado que é preciso que o
Presidente Mauro Kreuz esteja presente, sugerindo que a proposta seja apreciada na próxima reunião. A Cons. Ione Salem levantou a
possibilidade de inserção de um evento direcionado às mulheres junto ao ENBRA, entretanto, informou que a ideia ainda está em fase de
amadurecimento.

Após a apresentação, foi posto em votação e o Plenário aprovou, por unanimidade, o calendário apresentado.

 

2.4. Plano de Ações – em defesa da Mulher (CRIE) – Informa�vo

O Cons. Gilmar Camargo comentou sobre o evento realizado direcionado às mulheres para definição do plano de ação, quando foram
discu�das as perspec�vas sobre o papel da mulher, tendo sido elencadas 46 sugestões. Em uma nova discussão foram definidas 13 sugestões
dentre as propostas apresentadas em Palmas, na ocasião do FIA. Foi informado que a CRIE recepcionou as propostas, tendo incluída sugestão
de verba no orçamento da Câmara já prevendo custos que venham a ocorrer.

 

2.5. Relato das a�vidades da CEPE – Informa�vo

A Cons. Gracita Hortência relatou as a�vidades da CEPE. Citou que o GESAE é uma ferramenta totalmente pronta, sendo necessário fazer a
mul�plicação nos Estados. Destacou que é um planejamento estratégico, necessário a qualquer município, estado ou micro região e pode ser
acessado por qualquer cidadão na palma da mão. Citou que foi procurada por uma consultora da FGV para uma parceria com a excelência do
GSAE, para o desenvolvimento de um GAgronecócio. Relatou que com o advento do marco legal de saneamento, foi feito um “intensivão” na
CDI que deu condições de falar de igual para igual com o Governo. Na mídia foram alcançadas 61 mil pessoas.

Sobre o projeto Compar�lha e Capacita, o Cons. Hércules Falcão destacou que é um projeto mul�cameral e tem a finalidade de padronizar
procedimentos no Sistema CFA/CRAs. Citou que houve colaboração das Câmaras, com apresentação de sugestões. Na sequência, foi
informado que estão sendo trabalhados três temas importantes: cobrança a�va, estagiários e fiscalização de condomínios, depois de
mapeados com os Conselhos par�cipantes, serão abertos aos Regionais para que possam par�cipar da discussão e implementar as ações nos
Estados, rever procedimentos e trabalhar em novas jurisprudências existentes, de forma a verificar inclusive com advogados de forma a criar
um mapeamento jurídico. O obje�vo é transformar o Sistema CFA/CRAs em um ambiente par�cipa�vo. Na área de comunicação, será feita
uma estruturação de projeto para os CRAs. Em resumo, está se tentando em conjunto transformar a CDI em uma área operacional no Sistema
CFA/CRAs Foi solicitado que os Conselheiros auxiliem nos Estados, destacando que há interesse de Superintendentes, Gerentes e
colaboradores dos Regionais. É preciso par�r para decisões mais rápidas e consistentes. Citou que será feito contato com os Regionais que
deverão indicar um responsável que par�cipará de consulta, na fase de decisão as propostas serão encaminhadas às Câmaras para discussão.

 

2.6. Relatos da CFP – Informa�vo

Análise do úl�mo Censo da educação Superior (2017)



A Cons. Claudia Stadtlober passou a palavra ao Cons. Mauro Leônidas que expôs sobre o censo da educação superior e apresentou relatório
da CFP sobre a situação do ensino no País, citando que a Administração detém o maior número de matriculados no ensino superior, somando
os Cursos Superiores de Tecnologia e de Bacharelado. Informou que o número de matrículas na graduação em Administração aumenta
exponencialmente e pela primeira vez o número de matrículas no ensino EAD supera o número de matriculas no ensino presencial.

Foi apresentado o quan�ta�vo de cursos de Administração e foi percebido que há um crescimento significa�vo do ensino em EAD,
principalmente nas ins�tuições privadas. Relatou que em 2018, foram ofertadas 3.770 milhões de vagas e houve apenas 760 ingressantes,
sendo 3.010.517 vagas ociosas. A Cons. Claudia Stadtlober comentou que se deve levar em consideração que há diversas razões que levam o
ingressante a desis�r, o que pode incluir razões financeiras, dificuldades em acompanhar o curso, dentre outros fatores que devem ser
levados em consideração.

Sobre o ENADE, a Cons. Claudia Stadtlober comentou que os dados mostram que o curso envelheceu e está deixando de ser atra�vo. Citou
que o ENADE afere o desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos programá�cos previstos nas Diretrizes Curriculares Nacionais do
grupo de bacharelado em Administração e as habilidades e competências em sua formação. Fez referência à palestra do Prof. no Debate
Qualificado, que destacou a necessidade de rever as DCNs e a importância das habilidades individuais, sendo necessário rever conceitos
diante da tecnologia que vem avançando cada vez mais e manifestou que se preocupa bastante com o futuro da profissão, porque percebe o
quanto o curso está fragilizado. Destacou a necessidade de repensar as Diretrizes, principalmente no que tange às competências. Ressaltou
que os Conselheiros Federais e todo o Sistema CFA/CRAs têm uma contribuição a dar para o crescimento da profissão. Solicitou apoio dos
Conselheiros Federais para atuar nos Estados para a renovação das DCNs.

Competências necessárias para a formação dos Profissionais em Administração

O Cons. Mauro Leônidas informou sobre as contribuições para as DCNs e ações do Sistema. Conteúdos programá�cos/ bibliografias
elaborados pela FGV.

Resultados da Reunião do Comitê Temá�co Capacitação e Formação empreendedora (FPMPE)

O Cons. Mauro Leônidas comentou sobre a parceria com o Banco do Brasil, sobre oferta de capacitação para os Administradores, Consultores
em MPEs, por meio do Acordo de Cooperação Técnica aprovado. Informou que o projeto piloto terá início nos Regionais do Distrito Federal e
de São Paulo e comentou sobre o contrato da unidade de Assessoria e Relações Ins�tucionais do Sebrae Nacional para desenvolvimento de
ações, com o obje�vo de difundir o projeto ESC – Empresa Simples de Crédito, nova modalidade de emprés�mos voltada para pequenos
negócios.

 

2.7. Controle de Recebimento de Balancetes/Cotas Partes (CAF) – Informa�vo

O Cons. Rogério Cris�no prestou informações per�nentes ao cumprimento das obrigações dos Regionais, citando que apenas o CRA-AL
encontra-se inadimplente com o repasse de cotas partes.

 

2.8. Disponibilidade Financeira (CAF) – Informa�vo

O Cons. Rogério Cris�no repassou os dados financeiros do CFA.

 

2.9. Relato e julgamento de processos em grau de recurso – Recursos Providos (CFR)

Os pareceres apresentados foram discu�dos e aprovados, por unanimidade, pelo Plenário e constam relacionados à planilha do Anexo n° 1.

 

2.10. Apresentação do Relatório de Ouvidoria referente ao 3º trimestre – Informa�vo

O Cons. José Carlos Colares informou que não houve nenhuma demanda em destaque e apresentou os dados sobre as demandas recebidas
pela Ouvidoria por Região.

 

2.11. Inves�mentos X Resultados na CDI – Informa�vo

Item re�rado de pauta.

 

2.12. Informes do Workshop de Gestão Pública da CGP – Informa�vo

Resultados das oficinais realizadas no CRAMG

Cronograma dos próximos treinamentos

O Cons. Fábio Macedo apresentou relatório das a�vidades da CGP, ressaltando que foram vinte e sete ações de entregas até o momento.
Sobre o simulador IGM/CFA, comentou que serão oportunizadas simulações entre os municípios dentro da plataforma do acesso exclusivo
dos profissionais de Administração. Relatou que este é inclusive um ponto posi�vo para a regularização de débitos de profissionais que
desejam ter o acesso ao sistema, uma vez que um dos critérios é estar adimplente com o Regional, o que possibilita uma devolu�va ao CRA
para regularização do cadastro, além de criar um vínculo maior com o profissional.

Na sequência, relatou sobre a realização das oficinas no CRA-MG, citando que houve diversos relatos posi�vos do evento.Foram alcançados
1.755 profissionais com acesso ao IGM. Foram apresentados os dados esta�s�cos do IGM.

Sobre o Guerreiro Ramos de Inovação na Gestão Pública, o Cons. Fábio Macedo fez breve relato sobre o andamento dos trabalhos e prazos
estabelecidos, citando que o prazo foi prorrogado para o dia 17/11/2019.

 



2.13. Informes dos Acordos e Ações. (CGP) - Informa�vo

Acesso exclusivo – situação dos usuários cadastrados

Clipping de No�cias – Setembro e Outubro/2019

Acordo de Cooperação Técnica CFA/Min. Economia Treinamento sobre o painel intera�vo de transferência federal (22/10/2019)

Reunião na SEGOV com Déborah Arôxa

Informes sobre as ações implementadas pela Câmara. O Cons. Fábio Macedo informou sobre o acesso exclusivo ao IGM e fez a apresentação
da situação dos usuários cadastrados e das no�cias relacionadas ao IGM. No�ciou sobre o acordo de Cooperação Técnica do CFA com o
Ministério da Economia e sobre a reunião na Secretaria de Governo com a Secretária Especial de Assuntos Federa�vos, Sra. Débora Virgínia
Macedo Arôxa.

 

3. OUTROS ASSUNTOS

3.1. Solicitação da Organização La�no Americana de Administração (OLA)  – O Cons. Gilmar Camargo comunicou que a CRIE recebeu
correspondência da OLA sugerindo a união do Encontro La�no Americano – ENLA com o  Encontro Brasileiro de Administração – ENBRA. Após
discussão, o Plenário aprovou a proposta.

3.2. SIFA – O Cons. Marcos Kallebe ques�onou sobre o andamento do processo licitatório para a renovação do contrato voltado para o
sistema operante nos Regionais, citando que já houve dificuldades com a arrecadação neste ano e o contrato em vigor vence em
janeiro/2020, período de maior arrecadação do ano. Citou que é uma ação importan�ssima para todo o Sistema CFA/CRAs. Sobre o assunto,
o Coordenador da CAF/CFA, Adm. Joaquim Luciano, no�ficou que o fato já foi exposto pelo Superintendente do CFA, Adm. Douglas
Evangelista Neto. Informou que o tema foi colocado em discussão pelo Presidente do CFA e os representantes  empresa Implanta assumiram
perante o CFA de que em caso de problemas, a empresa assumiu que não deixará os Regionais em dificuldades. Independente disso, o
processo licitatório está em andamento, ressaltando que o contrato emergencial foi realizado pelo CFA.

 

4. AGENDA PARA A PRÓXIMA REUNIÃO

Reunião Plenária, no dia 05 e 06 de dezembro de 2019 , em Brasília/DF.

 

5. 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. Mauro Kreuz

Diretor Administra�vo e Financeiro Presidente do CFA

CRA-CE nº 1904 CRA-SP nº 85872

 

Documento assinado eletronicamente por Adm. Francisco Rogério Cris�no, Diretor, em 18/12/2019, às 08:17, conforme horário oficial de
Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Adm. Mauro Kreuz, Presidente, em 18/12/2019, às 14:22, conforme horário oficial de Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador 0407255 e o código CRC
4CC7A151.
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