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ATA PLENÁRIA Nº 0730158/2021/CFA
ATA DA 6ª REUNIÃO PLENÁRIA
Data:
17 de dezembro de 2020
Horário: 09h às 17h30
Local: Sede do CFA – Brasília/DF
A – PARTICIPANTES:
1. Adm. Fábio Mendes Macêdo – AC
2. Adm. Carolina Ferreira Simon Maia – AL
3. Adm. José Celeste Pinheiro – AP
4. Adm. José Carlos de Sá Colares – AM
5. Adm. Roberto Ibrahim Uehbe – BA
6. Adm. Francisco Rogério Cristino – CE
7. Adm. Carlos Alberto Ferreira Júnior – DF
8. Adm. Manoel Carlos Rocha Lima – ES – Conselheiro Federal Suplente
9. Adm. Ivany Rosa de Oliveira - GO
10. Adm. Aline Mendonça da Silva – MA
11. Adm. Norma Sueli Costa de Andrade – MT
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. Pedro Alencar Carvalho Silva – PI
18. Adm. Jorge Humberto Sampaio Moreira – RJ
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. Mauro Kreuz – SP
24. Adm. Diego Cabral Ferreira da Costa – SE
25. Adm. Rogério Ramos de Souza – TO
B – Ausências Justificadas
1. Adm. Hércules da Silva Falcão – ES
2. Adm. Gracita Hortência dos Santos Barbosa – MS
3. Adm. Ione Macedo de Medeiros Salem – RN

ASSUNTOS EM DISCUSSÃO
1.

ABERTURA

O Presidente Mauro Kreuz saudou os Conselheiros Federais, Colaboradores do CFA e demais presentes, dando início à reunião plenária. Registrou a presença de um
grupo especial que de forma voluntária e espontânea veio à Brasília, ao CFA, e trabalhou intensamente numa propositura muito elogiável de um segmento onde a
Administração está inserida, mas precisa de maior intensidade, que é a área de perícia judicial, da recuperação judicial e do gestor judicial, dando-lhes boas vindas e
em nome do CFA agradeceu o trabalho de todos, citando que o Plenário apreciará a Resolução Normativa que dispõe sobre o tema, cujo nascedouro veio deste
grupo absolutamente voluntário que se propôs a contribuir com a Administração no Brasil, o que é louvável, lamentando, porém, não haver mais profissionais com
tal postura para auxiliar a Administração em todas as frentes e fortalecer ainda mais a profissão que pertence aos quase meio milhão de profissionais, destacando a
necessidade de maior pertencimento e paixão pela profissão por parte de todos.
Na sequência, o Presidente Mauro Kreuz solicitou a todos um minuto de silêncio em memória das mais de 180 mil vítimas da COVID 19, convidando a todos a orar
para que Deus se compadeça de todos e das famílias que perderam seus entes queridos durante esta pandemia que assolou o ano de 2020. Após, comunicou a
ausência justificada dos Conselheiros Hércules Falcão (ES), representado pelo seu Suplente Adm. Manoel Carlos Rocha Lima; Cons. Gracita Hortência dos Santos
Barbosa (MS); e Cons. Ione de Medeiros Salem (RN). Na ocasião, citou que a Cons. Ione Salem enviou um comunicado, cujo conteúdo foi lido pelo Presidente Mauro
Kreuz a todos os presentes, no qual ressalta o seu estado de saúde que a impede de viajar e agradeceu a atenção de todos do CFA, desejando um feliz Natal e um
novo ano repleto de saúde, vacinas, alegrias e prosperidade.
Na ocasião, o Presidente Mauro Kreuz comentou que esta última reunião plenária tem a sua importância porque fecha um ciclo de dois anos de trabalho,
terminando, assim, o biênio desta gestão, ressaltando que foram dois anos muito difíceis, mesmo com a pandemia, o ano de 2019 foi ainda mais difícil, mas todos
sobreviveram e se encerra o ciclo deste biênio com o sentimento de tranquilidade, serenidade e dever cumprido, com a consciência absolutamente tranquila de que
todos deram o melhor para a amada profissão. Todos os Conselheiros, toda a Diretoria, o Vice-Presidente, enfim, todos se entregaram enormemente para que esta
suprema corte pudesse tomar as melhores decisões para o bem da profissão, mesmo na divergência, que é saudável e necessária. Acrescentou que o Plenário teve
um comportamento de uma etiqueta ímpar, de respeito entre colegas extraordinário e raramente viu um Plenário tão respeitoso e de alto nível. O Presidente
manifestou o seu agradecimento a cada um pelo que fizeram pela profissão e por todo o apoio dado a importantes e complexas deliberações que tiveram que ser
tomadas e ainda serão tomadas no transcurso da reunião. Citou que muitas vezes pode parecer ser fácil e simples ser um Conselheiro Federal, mas não é, na
verdade é muita responsabilidade. Assim, como tem dito, muitos acham que quem faz Administração é porque é um curso fácil, o que é um engano e quem entende
isso está equivocado na vida. Estudar, ensinar e exercitar a Administração é algo muito complexo, o que não é para amadores, é sim para profissionais de verdade e
todos os presentes são. Há coisas que o preocupam substancialmente que manifestará em suas próximas apresentações com evidências e concretude inequívoca de
que é preciso repaginar a profissão. Não são apenas ameaças externas no Parlamento, no Judiciário brasileiro, há também ameaças internas e dados mostram de

forma contundente que o Sistema CFA/CRAs tem estado nos últimos anos regredindo velozmente, em especial no seu quantitativo, para não dizer também no
qualitativo e esta realidade preocupa.
O Presidente Mauro acrescentou que assim como no Fórum de Presidentes apresentou a Parábola da Mentira e da Verdade, parece que nos dias de hoje a sociedade
prefere a mentira vestida de verdade a verdade nua e crua, sendo esta a reflexão deixada na ocasião do Fórum de Presidentes. Porém, nesta ocasião, encerrando o
ano e esta gestão, lembrando que em janeiro/2021 tomam posse nove novos Conselheiros Federais e haverá eleições para a nova Diretoria Executiva, escolheu a
Parábola do Coelho e do Cachorro. “Era uma vez dois vizinhos, o primeiro vizinho comprou um coelhinho para os filhos e os filhos do outro vizinho pediram um
animalzinho ao pai, que comprou um pastor alemão. Os vizinhos se encontraram, o vizinho dono do coelhinho disse: “mas, vizinho, o seu cachorro vai comer o meu
coelho!”, e o outro disse: “De jeito nenhum, imagina! O meu pastor e o filhote crescerão juntos e terão uma amizade tremenda! Entendo de bicho, não haverá
problema algum!”. E parece que o dono do cachorro tinha razão, juntos cresceram e amigos ficaram. Era normal ver o coelho no quintal com o cachorro e vice-versa.
As crianças também estavam felizes. Eis que o dono do coelho foi passar um fim de semana na praia com a família e o coelho ficou sozinho numa sexta-feira. No
domingo, de tarde, o dono do cachorro e a família tomavam um lanche quando entra o pastor alemão na cozinha, pasmo, trazia o coelho entre os dentes, todo
imundo, arrebentado, sujo de terra e morto. Quase mataram o cachorro de tanto que bateram nele. “O vizinho estava certo!”, disse o dono do cachorro. “E agora,
meu Deus! O que vamos fazer?”. A primeira providência foi novamente agredir o cachorro, escorraçar o animal para ver se ele aprendia o mínimo de civilidade e boa
vizinhança. “Claro, só podia dar nisso!”. Mais algumas horas e os vizinhos iriam chegar. “E agora, o que fazer?”. Todos se olhavam perplexos. O cachorro rosnando lá
fora, lambendo as pancadas. Já pensaram... “Como ficarão as crianças?”. Não se sabe exatamente de quem foi a idéia, mas era infalível. “Vamos dar um banho no
coelho, deixá-lo bem limpinho, depois o secamos com o secador de sua mãe e o colocamos na casinha dele no quintal.” Como o coelho não estava tão estraçalhado
assim o fizeram e até perfume colocaram nele, ficou lindo! “Parecia vivo!”, diziam as crianças. E lá foi colocado com as perninhas cruzadas, como convém um coelho
cardíaco. Umas três horas depois ouvem a vizinhança chegar e notam o alarido e os gritos das crianças. “Descobriram, meu Deus!”. Não deram cinco minutos e o
dono do coelho veio bater à porta branco, lívido e assustado, parecia que tinha visto um fantasma. “O que foi? Que cara é essa?”, disse. “O coelho, o coelho!
Morreu!” (E todos...) “Morreu? Ainda hoje à tarde parecia tão bem!”. “Não!” Disse o vizinho. “Ele morreu na sexta-feira”... “Na sexta?”... questionou o outro vizinho.
“Sim, na sexta, antes de viajarmos e as crianças o enterraram no fundo do quintal. E a história termina. O que aconteceu depois não interessa, ninguém sabe, mas o
personagem que mais cativa na história toda, o protagonista principal, é o cachorro. Imaginem o pobre do cachorro que desde sexta procurava em vão pelo seu
amigo de infância, o coelho, e depois de muito farejar descobriu o corpo morto, enterrado e, provavelmente com o coração partido, desenterra o pobrezinho e vai
mostrar para os seus donos, provavelmente estivesse até chorando, quando foi agredido por todos os lados. O cachorro é o herói, o bandido é o dono do cachorro, o
ser humano. Sim, nós mesmos que não pensamos duas vezes, para nós o cachorro é irracional e o assassino confesso e o homem continua achando que um banho,
um secador de cabelo e um perfume disfarçam a hipocrisia e o animal desconfiado que muitas vezes está dentro de nós. Por isso, quando emitimos juízos de valor
das instituições, da profissão, de colegas e amigos sem conhecer muitas vezes a verdade, podemos estar cometendo graves injustiças, como foi neste caso da
parábola. É preciso ter sempre cuidado, muita sabedoria em especial quando se ocupa postos de vanguarda e importantes, especialmente de visibilidade pública.
Com a palavra, o Cons. Rogério Ramos saudou os presentes, sobretudo os visitantes que estão contribuindo com uma nova Resolução Normativa e com o tema tão
importante para a profissão que é de Gestão Judicial e toda a atuação perante a Justiça em que o Administrador pode atuar em diversas áreas, inclusive com a
perícia. Citou que ao encerrar um ciclo desta Diretoria, é um momento de balanço e o Presidente apresentará mais detalhes de todo o comportamento da receita e
despesa e do desempenho nas metas e ações do Conselho Federal. Afirmou ao Presidente Mauro que valeram a pena estes dois anos em que foi possível sanar uma
série de situações pretéritas, atravessar momentos difíceis causados por situações do passado e por situações que nenhum cidadão pudesse imaginar que é esta
pandemia. Quando se pensa que estão passando ouve-se sobre um amigo ou conhecido atravessando uma dificuldade. Pode-se dizer que se encaminha para o final
da pandemia, em que se discute as possibilidades de vacinas, entretanto, tudo isso não foi motivo para baixar a cabeça e a Diretoria do CFA juntamente com os
Conselheiros Federais fizeram o “dever de casa” e o que poderia ser feito ao máximo foi executado, sempre dentro do preceito de efetividade, economicidade,
buscando dar contorno aos problemas e não fazendo deles o óbice e diante de qualquer situação futura que se tenha esperança. Os projetos que se pode sonhar
com certeza fazer motivação por dias melhores. Citou que o trabalho deve ser neste sentido e há a pretensão de continuar efetivamente este trabalho até concluir as
missões de Conselheiros. Citou que ele e o Presidente Mauro encerrarão o mandato de Conselheiros daqui a dois anos e serão cumpridas todas as prerrogativas e
missões que forem conferidas em qualquer área do campo em prol do Administrador estão sempre prontos para qualquer situação.
O Vice-Presidente Rogério Ramos relatou, ainda, que ocorreu um fato que muito o preocupou após a aquisição de um chip foi utilizado uma foto pessoal e feitas
ligações aos Regionais solicitando telefones do Presidente. O formato utilizado foi diferente, antes clonavam o celular, mas neste caso em seu nome foram
conversando com diversas pessoas ligadas ao Sistema CFA/CRAs dizendo que estava em dificuldade e solicitando dinheiro. Infelizmente, dois colegas caíram no golpe
os Presidentes dos CRAs do Pará e de Pernambuco, foi alertado pelo Adm. Inácio Borges (CRA-AM) e imediatamente quando identificou tomou as providências
necessárias, alertando os demais colegas do risco desses golpes a estarem sempre atentos e aproveitou o momento para advertir de situações como estas. Sobre o
fato ocorrido, o Presidente mencionou que já ocorreu com outros colegas e já recebeu ligações solicitando depósito, mas identificou a tempo que era golpe.
Na sequência, o Presidente Mauro Kreuz fez o registro a todo o staff administrativo do CFA, todos os competentes colaboradores que se dedicaram nestes dois anos
e foram parceiros em todos os momentos de todos os Conselheiros presentes e solicitou uma salva de palmas em agradecimento. Na ocasião, sobre a pauta de
reunião, o Presidente manifestou que será dada prioridade à deliberação das RNs devido à necessidade de publicação no DOU e fará os ajustes necessários durante
o transcorrer da reunião. Solicitou o acréscimo à pauta dos temas: prestação de contas do CRA-TO do exercício de 2019 e apresentação dos relatos da prestação de
contas do CRA-DF, cujo relato do pedido de vistas do Cons. Carlos Alberto Ferreira Júnior será apresentado.
2.
APRECIAÇÃO DA ATA DA 4ª E 5ª REUNIÃO PLENÁRIA, REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2020, NA SEDE DO CFA, EM BRASÍLIA/DF –
DELIBERATIVO.
Em votação, o Plenário aprovou, por unanimidade, as atas em apreço.
3.

COMUNICAÇÕES / DELIBERAÇÕES

3.1.

Entrega do Certificado de Reconhecimento de Serviços Prestados. (Presidente) – Informativo

O Presidente Mauro Kreuz citou que nove dos Conselheiros Federais presentes estão encerrando os seus mandatos – Gracita Hortência (MS), Ione Salem (RN),
Carolina Maia (AL), José Celeste Pinheiro (AM), Ivany Ribeiro (GO), Aline Mendonça (MA), Norma Suely (MT), Ildemar Cassias (SC), André Saoncela (RO), aos quais
concluem a nobre missão, exceto a Cons. Norma Sueli que foi reeleita em seu Estado. Assim sendo, o Presidente Mauro Kreuz convidou a todos para a entrega dos
certificados em homenagem aos serviços prestados à profissão. Informou que as molduras com a descrição das ações realizadas já foram enviadas pelos Correios. Na
sequência, agradeceu aos colegas com o desejo de que em breve estejam de volta à Casa do Administrador.
Após a entrega, com a palavra, o Cons. Ildemar Cassias cumprimentou os presentes e citou ser bastante emblemático esse momento de despedida de colegas e
amigos que talvez um dia volte a revê-los, possivelmente alguns não se verão mais, mas graças à tecnologia é possível manter contato em tempo real, destacando o
seu desejo de continuar mantendo contato com todos. Pessoalmente, ao completar a jornada e concluir o trabalho proposto há o sentimento de sair com o
sentimento de dever cumprido, mas, infelizmente, não sai assim, não por motivos outros, mas por problemas pessoais próprios. Relatou que ao ingressar à Casa há
quatro anos, tinha sonhos de realizar aquilo que foi construído ao longo de quatorze anos em Santa Catarina, mas sabe-se que a dinâmica do Conselho Federal e do
Sistema CFA/CRAs é bastante surpreendente. Teve a oportunidade de grande crescimento e conhecimento, citando que Deus dá oportunidade de utilizar da área
pública para o crescimento pessoal e poder ser útil e cumprir outras missões externamente com a experiência e a passagem pelo Conselho. Aqueles que conviveram
de perto e mais intimamente durante este período sabem das dificuldades pelas quais passou em função de agruras que só a vida no futuro poderá mostrar. Em
vários momentos chegou a pensar que nem tudo estava justo e perfeito, mas é a visão distorcida que se tem, mas está sim tudo justo e perfeito dentro do que
Aquele que arquitetou e organizou isso tudo, a nossa visão que é distorcida. Tudo que às vezes parece mau, que parece ser não conveniente é o conveniente para o
momento que se está passando e vivendo.

O Cons. Ildemar Cassias declarou que lamenta não ter dado a sua contribuição pessoal para o Conselho Federal mais de perto, sabe-se que enquanto Conselheiros
Federais é possível apresentar moções, debater assuntos em Plenário, mas participar de perto da Diretoria, do dia-a-dia da instituição é o que realmente faz dar uma
contribuição maior e lamenta realmente não poder ter dado toda a contribuição que poderia, mesmo com a experiência que traz e com os sonhos que pretendia
realizar, acrescentou que gostaria de deixar a contribuição que queria ter dado, primeiro fazer uma provocação e depois fazer uma proposição para que a direção do
Conselho no próximo ano pense na possibilidade e expôs que sonhava em uma grande campanha nacional de fiscalização, algo jamais visto no Brasil, uma campanha
de impacto em vários segmentos e especialmente no segmento de serviços. Relatou que observa em Santa Catarina e acredita que em outros Estados há também
várias atividades na área de serviços que ocupam espaços vitais do Administrador. Relatou que ao se preparar para vir ao Conselho seu genro, também
Administrador, fez uma solicitação para não sair do Conselho sem dizer que os Administradores de Santa Catarina estão perdendo vagas para Engenheiros na área de
marketing, estão fazendo uma “devassa”. Justificou que seu genro é Administrador especialista em marketing e não encontra espaço porque profissionais de outras
áreas: economistas, advogados, contadores, dentre outros, desenvolvem a atividade, estão obtendo sucesso e ele que é formado e especialista na área não
consegue.
Enfim, o Cons. Ildemar Cassias agradeceu a cada um de seus pares com carinho especial àqueles que estiveram mais próximos em um momento desesperador,
lembrando situações que vivenciou em três crises sérias pelas quais passou, declarando que do fundo do coração deseja que cada um, independente das diferenças
ocorridas, que Deus tenha um olhar especial a todos e suas famílias e que seja possível fazer que este Plenário seja realmente aquilo que milhares de
Administradores do Brasil têm de esperança para que a profissão continue e que as atividades exclusivas sejam protegidas. Anunciou que encerrará sua carreira de
Administrador, pois se mudará para o interior do Estado, mas todos estão convidados a visitá-lo.
Com a palavra, o Cons. José Celeste declarou que também está encerrando a sua participação em reuniões do Sistema CFA/CRAs. Relatou que há algum tempo atrás
estava em sua atividade empresarial em Macapá e um colega o convidou para somar a um grupo de Administradores que está tentando criar o Conselho Regional de
Administração do Amapá e se inseriu no grupo, seis anos depois foi criado o CRA-AP. Como todos os CRAs do País permanecem com uma direção boa outra não tão
boa, mas vem cumprindo as suas obrigações tanto com o Conselho Federal como com os Administradores do Estado. Citou que recentemente ocorreram as eleições
com três chapas: uma para o Conselho Federal e duas para o Conselho Regional, relatando que foi convidado a participar das duas chapas para participar do pleito,
mas agradeceu e não aceitou, acrescentando que também está se desfazendo de algumas demandas da área de Direito e estará afastado por um tempo, atendendo
ao pedido dos médicos para cuidar mais da saúde.
O Cons. José Celeste relatou que há algum tempo atrás estava em Brasília e foi para Macapá, chegando às cinco horas da manhã, às sete da manhã tinha um
compromisso, pois era gerente de Administração e Finanças da SDR do Governo do Estado e não conseguiu se levantar por ter sido acometido por uma AVC que
custaram quarenta dias na UTI, mas saiu se cuidou e quando estava quase totalmente recuperado foi acometido por outro AVC e precisa cuidar de sua saúde, está
ainda com algumas limitações, mas nada que não possa ser revertido e buscará a plenitude da reversão. Acrescentou que ao chegar ao CFA em 2013, o exConselheiro Joel Cavalcanti (PE) o convidou para compor a Comissão de Tomada de Contas, antes de iniciar os trabalhos, o ex-Presidente Sebastião Mello foi eleito
na mesma ocasião e o chamou para dizer que precisava de alguém de sua confiança para a realização e conclusão dos trabalhos e após essa passagem está
completando oito anos, neste período muitos colegas passaram também pela Comissão, todos deram a sua parcela de contribuição e aprendeu bastante com eles.
Destacou os dois últimos colegas que compõem atualmente a Comissão: o Cons. Amilcar Pacheco e Cons. José Carlos, que chegaram recentemente com muita boa
vontade e disposição incrível, o que o motivou muito a permanecer na atividade e agradeceu a ambos e solicitou que fosse transmitido um abraço ao ex-Cons. Sérgio
Lobo que também teve uma brilhante contribuição.
O Cons. José Celeste mencionou que no norte do Brasil há poucas estradas e praticamente tudo é feito por meio de barcos por meio dos rios que cortam os Estados,
sendo normal associar as atividades a este sistema, assim imagina o Conselho Federal como um grande barco, os Conselheiros Federais fazem parte da tripulação
deste barco, são marinheiros responsáveis pela condução da embarcação que norteia toda a política da Administração no País e continuará pedindo a Deus em suas
orações para que ajude a aprimorar cada vez mais as remadas para que este barco possa com certeza chegar de maneira rápida e segura ao porto do sucesso. No
Sistema CFA/CRAs é assim, uns saem outros vêm, em seu caso a Adm. Herlígenas Corrêa de Oliveira o substituirá, mas futuramente virão muitos outros e espera que
estes colegas venham imbuídos da maior boa vontade e que Deus dê a eles o necessário para continuarem ultrapassando os degraus da escada dos objetivos
comuns e que venham dias melhores para a profissão. Ao final, agradeceu a todos. Em referência, o Presidente Mauro Kreuz agradeceu as palavras e a contribuição
dos Conselheiros Ildemar Cassias e José Celeste.
Em referência, o Cons. José Carlos agradeceu as palavras do Cons. José Celeste, citando ter sido uma grande honra trabalhar em conjunto, pela humildade, carinho,
simpatia e dedicação sempre presentes pelo Sistema CFA/CRAs e manifestou agradecimento a Deus por tê-lo conhecido e continuarão se comunicando. Na ocasião,
anunciou a entrega, juntamente com o Conselheiro Regional Adm. Adriano Cavalcante Maurício de Sena, de uma homenagem do CRA-PE e da Associação dos
Administradores de Pernambuco ao Presidente Mauro Kreuz e a entrega de certificados ao Presidente do CFA e à Cons. Claudia Stadtlober pela participação no VII
ENECAD.
Com a palavra, o Cons. Regional Adriano Sena saudou a todos ressaltando que esta homenagem em nome do CRA-PE e da Associação dos Administradores trata-se
do reconhecimento do apoio ao trabalho desenvolvido no Estado, ressaltando a dificuldade existente na formação do profissional e como atuante no sistema
educacional tenta levar a qualificação dos Administradores no interior do Estado, lembrando que há uma grande concentração nas capitais, citando que o grupo
atuante em Garanhuns/PE tem muito orgulho em ser a primeira faculdade de Administração no interior Estado, citando que o Regional está presente na região para
dar apoio e efetuar a fiscalização da profissão e este grupo capitaneado pelo Cons. José Carlos também leva eventos para a região no intuito de qualificar os
profissionais de Administração dando a oportunidade aos habitantes do interior que ficam à margem muitas vezes do conteúdo e da evolução da ciência da
Administração. Relatou que foi feito o convite ao Adm. Mauro Kreuz, que atendeu e participou do evento que foi um sucesso, citando que o encontro é itinerante e
segue por distintas cidades e este é o quarto evento que participa, em meio à pandemia, tendo sido este de forma online e manifestou seus agradecimentos pela
força de vontade e empenho pela profissão, pelas contribuições que tem dado, desejando-lhe bênçãos em sua vida, agradecendo a oportunidade. Em referência, o
Presidente Mauro Kreuz agradeceu a homenagem e consideração, se colocando à disposição e, com humildade, espera poder realizar o seu aporte intelectual e
profissional no que for possível.
Com a palavra, o Cons. Amilcar Pacheco manifestou os seus agradecimentos ao Cons. José Celeste e retribui a sua colocação, relatando que teve a oportunidade de
conhecer uma grande pessoa e como “novato” na Comissão de Tomada de Contas e o Cons. José Celeste com sua vasta experiência e sua humildade característica
com a pessoa dele se dispôs a ajudar e apoiar e em seu dizer “mas na vez passada não fazia assim” que gostava, houve oportunidade de muitas contribuições e se
engana que o Cons. José Celeste quieto como é não participe, mas é na realidade extremamente humilde, mas é um grande homem, um grande Administrador e
teve muita honra em trabalhar em conjunto e fazer parte da Comissão e cumprirá o que foi prometido de ir a seu Estado visitá-lo.
O Cons. Rogério Cristino lembrou que no desmembramento do CRA-PA/AP, citou que teve o prazer em fazer parte da Comissão e durante o processo houve
momentos difíceis em que houve dificuldades no repasse de informações por parte do CRA-PA, mas juntamente com o ex-Cons. Adilson (RJ) e Adv. Alberto teve o
prazer de conhecê-lo quando se engajou no Sistema CFA/CRAs. Manifestou o seu agradecimento ao Cons. José Celeste e a todos que deixam o Plenário, citando que
todos marcham juntos em prol da profissão.
Na oportunidade, o Presidente Mauro Kreuz se dirigiu ao Cons. Gilmar Camargo, Diretor da CRIE, e que também por ato da Presidência representa o Conselho
Federal de Administração em tudo que diz respeito à Organização Latino Americana de Administração – OLA e o cumprimentou pelo excelente trabalho que vem
desenvolvendo, representando muito bem o CFA, o Sistema e o Brasil junto com os demais colegas sob a sua liderança.
3.2.

Considerações e reflexões da Presidência - Informativo

O Presidente Mauro Kreuz apresentou as suas considerações quanto ao orçamento do CFA e expôs o comparativo entre os exercícios de 2018, 2019 e 2020.

O Presidente Mauro apresentou os dados quanto à previsão da receita total orçamentária para 2021 em R$ 20.100.000,00, citando que o CFA passou por um
“empobrecimento” com a situação atual do período pandêmico, a exemplo das famílias, das empresas que se utilizaram de suas reservas, citando, ainda, o
comprometimento também das instituições públicas, a exemplo das universidades federais, citando que os modelos econômicos vigentes “empobrecem” a todos.
Referiu-se à importância do PDV na manutenção da “saúde” das finanças do CFA, citando que a despesa com o quadro pessoal previsto para 2021 sem PDV seria de
R$ 14.264.519,00 e com PDV passa a ser R$ 10.593.649,00, representando a diferença de -R$ 25,70% (negativos) e que o índice de comprometimento com pessoal
sem PDV seria de 71% e com PDV passou a ser 52%. Na sequência, apresentou o desempenho da receita orçadaXrealizada em um histórico de 2015 a 2021,
demonstrando em números a diferença entre as receitas orçadas e as realizadas do período, destacando que em 2021 espera-se arrecadar ao menos cerca de 85%
do total orçado.
Manifestaram a respeito, citando ações nos Estados os Conselheiros Pedro Alencar, Fábio Macedo, Gilmar Camargo, Jorge Humberto, José Carlos Colares no sentido
de buscar alternativas para o incremento da arrecadação e reversão de cancelamentos, além de melhores resultados para o próximo exercício.
3.3.
Minuta do anteprojeto da RN 564 que aprova o Regulamento para concessão de Apoio Financeiro e de Apoio Institucional a eventos de interesse
do Sistema CFA (CRIE)
O Cons. Gilmar Camargo relatou que as alterações na Resolução Normativa foram apresentadas ao Plenário na reunião anterior, tendo ficado pendente apenas o
ajuste pela Assessoria Jurídica, uma vez que tratava dos dois tipos de apoio o financeiro e o institucional ambos com o mesmo nível de exigência. Foi apresentada a
proposta de separar os dois tipos de tratamento quando é ajuda financeira aos Regionais requer uma série de documentações, orçamento, projeto, sendo que em se
tratando do apoio institucional seria verificar a existência de alguma pendência do Regional com o CFA. Basicamente foi esta alteração efetuada com a criação de
dois capítulos dentro da mesma Resolução. A proposta que ficou em aberto foi discutida, mantendo como era quanto à participação do CFA e CRAs. Sobre o tema, o
Presidente Mauro Kreuz citou que na plenária passada foi definido que seriam feitos os ajustes e o Plenário autorizou a Presidência a aprovar em ad referendum a
Resolução Normativa citada. Todavia, como os ajustes postergaram até a realização desta reunião, a Presidência entendeu não haver necessidade de se utilizar da
prerrogativa ad referendum e trazê-la novamente para chancelar definitivamente.
Assim, posta em votação, o Plenário aprovou, por unanimidade, a Resolução Normativa em referência conforme apresentada, a qual deverá ser publicada nos
próximos dias, ainda no exercício de 2020.
3.4.

Minuta do anteprojeto da RN 151 com alteração nos artigos 1º, 2º e 3º (CAF) – Deliberativo.

O Cons. Rogério Cristino apresentou a minuta em referência que propõe a alteração da data de encaminhamento de balancetes e cotas partes dos Regionais,
unificando as datas de entrega para o dia 20/mês. Foi relatado que o tema foi debatido na ocasião do último Fórum de Presidentes, Brasília/DF, e os Presidentes dos
CRAs deram o indicativo favorável à alteração. Em referência, o Presidente Mauro Kreuz expôs que a alteração se justifica pelo fato de o balancete ser a base de
cálculo para a cota parte, citando que por seguidas vezes o valor da cota parte enviada não estava em conformidade com o balancete, o que gerava um grande
desconforto para ambas as partes, CFA e CRAs. Assim, a CAF identificou a necessidade da alteração e a propositura foi apresentada para discussão entre os
Presidentes dos CRAs.
O Cons. Marcos Kelebbe se manifestou favoravelmente, julgando ser excelente a proposta e facilitará bastante o controle da CAF no acompanhamento dos valores e
das informações que são repassadas para o Conselho Federal. É sabido que há Regionais que atrasam a entrega e este controle fica facilitado para a cobrança nos
casos em que couber. O Cons. Rogério Cristino citou que o índice de ajuste foi alterado para o INPC.
O Cons. Fábio Macedo questionou sobre as atipicidades existentes como seriam tratadas, se referindo à situação de pandemia e os Conselhos Regionais de menor
porte que podem ter imprevistos em se tratando de acometimentos em razão do quadro reduzido de colaboradores, sugerindo que a punição em casos de atraso
fosse após prazo de trinta dias, por exemplo. Sobre o assunto, o Presidente Mauro Kreuz justificou que não se pode tratar a excepcionalidade como regra, é preciso
ter bom senso e analisar a anatomia da excepcionalidade, a sua natureza, e seria possível deliberar sobre a situação, sendo esta a regra.
Assim, foi apresentado o teor do texto com as alterações propostas, que foram analisadas pelo Plenário, que aprovou, por unanimidade, a minuta da Resolução
Normativa.
3.5.

Minuta do Anteprojeto da RN do Regimento do CRA-SC. (CPR) - Deliberativo.

O Cons. Marcos Kelebbe relatou que o CRA-SC apresentou alterações em seu regimento quanto à alteração do número de Conselheiros Regionais de onze para nove,
relatou que houve o receio de haver interesse político, citando que foi esclarecido que a maior intenção do Regional seria a redução de gastos e para isso manter
apenas três Diretorias.
Após discussões entre a Comissão e o CRA-SC, foi acertado com o Regional manter quatro Diretorias e os ajustes propostos quanto às comissões existentes,
perfazendo as alterações na estrutura do CRA. Esclareceu que inicialmente serão mantidos os onze Conselheiros, ou seja, a alteração não alcançará a eleição
ocorrida recentemente, apenas a composição interna da estrutura. As sugestões apresentadas pela Comissão de Regimento foram submetidas ao CRA-SC que
aprovou as alterações.
Posto em votação, o Plenário aprovou, por unanimidade, o regimento conforme apresentado.
3.6.

Anteprojeto de RN para substituir as RNs nº 551 e 552. (CFR) – Deliberativo

O Cons. Carlos Alberto Ferreira Júnior apresentou a minuta do anteprojeto em referência, que dispõe sobre os profissionais de perícia judicial, por meio da qual faz a
consolidação das RNs 551 e 552. Foram apresentadas uma a uma as alterações propostas no texto que foram analisadas pelo Plenário. Citou que há uma
preocupação quanto ao profissional que estará habilitado no cadastro, sendo necessários os requisitos específicos para atuar neste segmento, os quais foram
relacionados na minuta apresentada. Foi proposto o prazo de quatro anos para revalidação da certificação.
Em debate, foram apresentadas as contribuições do grupo de Administradores da Paraíba presentes na ocasião. Foram apresentadas, ainda, propostas de ajustes ao
texto, as quais foram acatadas e estando o texto analisado e revisado pelo Plenário foi proposta a sua deliberação.
Antes, o Cons. Marcos Kalebbe agradeceu a todos pelas contribuições e apoio. Foram apresentadas considerações e congratulações pelo Cons. Fábio Macedo quanto
ao trabalho realizado pela Comissão. O Cons. Carlos Alberto agradeceu o empenho do Coordenador da CFR, Adm. Ailton Brito, e do Assessor Jurídico do CFA, Adv.
Marcelo Dionísio, pelas contribuições e apoio à Comissão.
Com a palavra, o Adv. Marcelo Dionísio esclareceu que em legislação anterior o Poder Judiciário impugnou Resolução do Conselho em razão do termo “privativo” e
deixou o alerta quanto ao uso do termo, externando a sua preocupação quanto à longevidade da mesma sem questionamentos por parte do Judiciário. O Presidente
Mauro Kreuz acompanhou o posicionamento do Assessor Jurídico. Entretanto, foi esclarecido pela Comissão que a exclusividade citada se refere à atuação do
profissional na atividade pertencente à profissão, no sentido de que poderão atuar os profissionais registrados e em situação regular nos Conselhos.
Assim, em deliberação, o Plenário aprovou, por unanimidade, a minuta da RN com as alterações propostas.

3.7.
Homologação de ad referendum da Resolução Normativa n. 587, que “Dispõe sobre a eleição do terço dos membros do CRA-RS, para o mandato
compreendido entre janeiro 2021 a dezembro de 2024.”. (Presidente) – Deliberativo
O Presidente Mauro Kreuz relatou que houve a necessidade de decisão ad referendum sobre a Resolução Normativa em referência que dispõe sobre as eleições no
CRA-RS em razão do andamento do processo eleitoral. Em decisão, o Plenário homologou a decisão ad referendum, por unanimidade.
3.8.

Repactuação da Cota Parte do CRA-PA. (Presidente) – Deliberativo

Item retirado de pauta.
3.9.

Ressarcimento de gastos Eleição CRA-RS. (Presidente) – Deliberativo.

O Presidente Mauro Kreuz relatou que apesar de que a Resolução Normativa vigente que dispõe sobre as eleições afirma que quem dá causa à necessidade de
realizar um novo pleito eleitoral terá que custear este pleito, todavia, o tema em referência foi discutido e deliberado pela Diretoria Executiva do CFA quanto ao
ressarcimento dos custos gerados pela intervenção no processo eleitoral do CRA-RS, tendo sido compreendido, após o debate do conceito restrito (apenas seriam
ressarcidos os custos com as empresas de informática e as publicações no DOU) e o conceito amplo (o ressarcimento abrange todo o custo existente com o novo
pleito). A DIREX se posicionou quanto à adoção do conceito ampliado do ato que gerou os custos excedentes do processo como diárias e passagens, publicações,
além das despesas com as empresas responsáveis: Infolog TI e Security, dentre outras despesas, que somados totalizam R$ 94.230,92. Relatou que de acordo com o
relatório da Comissão Permanente Eleitoral à Presidência, baseado no relatório técnico emitido pela Coordenadoria de Informática do CFA, foi analisada a
responsabilidade e constatado que o próprio CRA-RS deu causa à intervenção no processo eleitoral e o cancelamento das eleições e o próprio Regional deverá
analisar as responsabilidades dentro do próprio CRA, se for o caso. Sendo assim, o entendimento foi de que os custos são de responsabilidade do CRA-RS.
O Cons. Marcos Kelebbe esclareceu que o motivo que o artigo citado entrasse na Resolução Normativa que dispõe sobre o processo eleitoral em vigor foi justamente
o problema ocorrido no passado no processo eleitoral do CRA-PA que também deu causa à intervenção nas eleições naquela ocasião, tendo sido realizado novo
pleito, tendo sido definido que o ressarcimento ficaria a cargo do Regional que causou o problema. Citou que, inclusive, até mesmo as horas extras de funcionários
do CFA geradas em razão do novo pleito seriam incluídas no custo, entretanto, foi esclarecido que neste ponto não houve necessidade.
Posto em deliberação, o Plenário aprovou, por unanimidade, o posicionamento de que o CRA-RS deverá ressarcir o CFA quanto aos custos gerados, em conceito
ampliado, que totaliza R$ 94.230,92, conforme apresentado.
3.10.

Processo em grau de recurso. (CFR) - Deliberativo

Foi apresentado o relato do julgamento de 77 (setenta e sete) processos em grau de recurso.
Relato e julgamento de processos de fiscalização em grau de recurso – Recursos Improvidos.
Os pareceres apresentados foram discutidos e aprovados, por unanimidade, pelo Plenário e constam relacionados à planilha do Anexo n° 1.

Processos devolvidos à origem em Diligência.
Os pareceres apresentados foram discutidos e aprovados, por unanimidade, pelo Plenário e constam relacionados à planilha do Anexo n° 2.

Processo devolvido à origem por Intempestividade do Recurso.
O parecer apresentado foi discutido e aprovado, por unanimidade, pelo Plenário e consta relacionado à planilha do Anexo n° 3.

Processo com recurso não admitido.
O parecer apresentado foi discutido e aprovado, por unanimidade, pelo Plenário e consta relacionado à planilha do Anexo n° 4.
3.11.

Prestação de contas do CRA-DF (exercícios 2018 e 2019) – Pedido de vistas Cons. Carlos Alberto.

O Cons. Carlos Alberto Ferreira Júnior relatou que fez contato com o CRA-DF para verificar sobre a situação relatada quanto às ressalvas apresentadas nos pareceres
da CAF, tendo sido informado que o CRA-DF apresentou as justificativas, mas não houve tempo hábil para análise antes da apresentação. O Cons. Carlos Alberto
apresentou o seu relato quanto ao pedido de vistas, citando que as situações apresentadas no parecer que geraram ressalvas ocorreram em razão das dificuldades
enfrentadas e geradas com a operacionalização do SIFA neste período, dificuldades estas enfrentadas também por outros Regionais, e expôs o seu voto de que as
contas do CRA-DF dos exercícios de 2018 e 2019 sejam julgadas regulares.
Na sequência, o Cons. Rogério Cristino prosseguiu com a leitura dos pareceres da CAF referentes às contas de 2018 e 2019, esclarecendo que a CAF alterou o seu
posicionamento em razão das justificativas apresentadas e as contas foram julgadas regulares, determinando ao CRA-DF que nos futuros certames somente adote o
pregão de forma presencial como demonstrada a impossibilidade de utilização de sua forma eletrônica, conforme legislação vigente, e se atente ao previsto na lei
8.666/93 quanto à obrigatoriedade das publicações dos resultados dos certames e dos extratos de contrato firmado com os licitantes vencedores.
O Presidente Mauro Kreuz submeteu ao Plenário para deliberação o parecer relatado pelo Cons. Carlos Alberto referente às prestações de contas dos exercícios de
2018 e 2019, julgadas regulares, tendo sido aprovado, por unanimidade.
3.12.

Proposta do CRA-MS (CRIE) - Deliberativo
Realização do ERPA Centro-Oeste de 09 a 13/08/2021 com reunião de Diretoria do CFA e Fórum de Presidentes do Sistema CFA/CRAs
Inserção dos eventos Encontro de Mulheres Administradoras e Encontro Nacional de Assessores Jurídicos no cronograma do evento ERPA Centro-Oeste.

O Cons. Gilmar Camargo apresentou as propostas para a realização dos eventos mencionados na ocasião do ERPA Centro Oeste, em Bonito/MS, citando que a
proposta foi apresentada na ocasião do Fórum de Presidente e debatida na reunião da Diretoria Executiva do CFA, cujo posicionamento foi de não realizar eventos
de âmbito nacional concomitantemente com eventos de alcance regional. Após análise do tema, o Plenário acompanhou o posicionamento da Diretoria Executiva.
Na sequência, o Presidente Mauro Kreuz notificou que o Cons. Gilmar Camargo comunicará a decisão ao Presidente do CRA-MS.

3.13.

Relato das Eleições do Sistema CFA/CRAs. (CPE) - Informativo

O Cons. Marcos Kelebbe apresentou o relatório referente ao processo eleitoral/2020. Expôs que participaram do processo as empresas Infolog TI e Security,
responsáveis pelo bom andamento e segurança do processo. Citou, ainda, a Perfect Link Assessoria, que atuou na comunicação com o profissional registrado. Expôs
que em 2020 foram 26.455 profissionais que participaram do processo eleitoral e destacou que a cada ano percebe-se que é crescente a redução do eleitorado nos
processos eleitorais do Sistema CFA/CRAs, um fato preocupante. Em referência, o Presidente Mauro Kreuz solicitou o compartilhamento dos dados com os Regionais
no intuito de que sejam avaliados os resultados e a tendência mencionada que de fato é preocupante. Dando prosseguimento, o Cons. Marcos Kalebbe mencionou
que há dados preocupantes, uma vez que houve Regional em que houve a participação de apenas 10% do total do seu eleitorado, uma participação pífia. Quanto
aos pontos positivos, o Cons. Marcos Kelebbe destacou a transparência, rapidez e segurança na apuração dos votos, segurança do sistema eleitoral, redução de
custos para os CRAs, dentre outros fatores.
Sobre a confidencialidade, citou que os servidores utilizados tiveram protocolo HTTPS (criptografado) e senha pessoal e acrescentou que todo o processo contou
ainda com a unicidade (teste de duplicidade de voto, com impedimento de um mesmo eleitor votar duas vezes), inviolabilidade (monitoramento contínuo do
ambiente operacional), irrastreabilidade e comprovação com sistema de código aberto auditável. Assim sendo, foram apresentados os resultados do pleito realizado
em cada um dos Estados, citando que foram 65 chapas inscritas e 54 homologadas.
O Cons. Marcos Kalebbe ressaltou o trabalho realizado pelos demais membros da Comissão Permanente Eleitoral: Conselheiros Hercules Falcão e José Carlos Gomes
de Souza, destacando a dedicação dos colaboradores do CFA: Tecnol. Eduardo Correia de Oliveira, Coordenador da CIN José Carlos Ferreira, Marcos Antônio Susin,
Adm. Juliana Reis, Adv. Rosilane Rezende.
3.14.

Prêmio CIEE (CAF) - Informativo

O Cons. Rogério Cristino anunciou que o CFA foi o segundo colocado ao prêmio do CIEE este ano e pela terceira vez está entre os agraciados pela premiação.
3.15.

Disponibilidade Orçamentária do CFA. (CAF) - Informativo

O Cons. Rogério Cristino apresentou a disponibilidade financeira do CFA, informando que no total o CFA possui R$ 8.097.587,17 disponíveis no Banco do Brasil, tendo
sido esclarecido que já foi pago o 13º salário dos colaboradores do CFA.
Na oportunidade, o Cons. Rogério Cristino noticiou que em razão de dificuldades com o atendimento da Caixa Econômica Federal, foi decidida, em conjunto com a
Presidência, a transferência dos recursos do CFA no valor de R$ 4.805.100,00 para o Banco do Brasil e a finalização das atividades com a CEF. Sobre o assunto, o
Presidente Mauro Kreuz esclareceu que havia sérios problemas de relacionamento com a CEF a ponto de dificultar a operacionalidade dos colaboradores da área
financeira do CFA, em vista disso foi agendada uma reunião para resolver a situação, entretanto, não compareceram e assim sendo foi definida a transferência dos
recursos e o encerramento das atividades e após a decisão a CEF se pronunciou solicitando a reunião, o que não ocorreu, destacando que não é assim que se trata
uma instituição ou cliente.
3.16.

Controle de Recebimento de Balancetes/Cotas-Partes. (CAF) - Informativo

O Cons. Rogério Cristino relatou sobre o cumprimento das obrigações dos Regionais, ressaltando que os CRAs do Acre, Amapá, Distrito Federal e Rio Grande do
Norte ainda não encaminharam os balancetes ao CFA, os demais estão cumprindo o prazo. Quanto às cotas partes, foi informado que os CRAs do Amapá
(novembro), Goiás (novembro), Maranhão (outubro e novembro) e Rio de Janeiro (novembro). Os Regionais serão notificados pela CAF quanto às pendências,
sugerindo aos Conselheiros Federais que alertasse os CRAs quanto à necessidade do cumprimento das obrigações, principalmente em se tratando do encerramento
do exercício.
3.17.

Planilha sobre empréstimos concedidos aos regionais. (CAF) - Informativo

O Cons. Rogério Cristino esclareceu que após a concessão do auxílio financeiro aos CRAs de Alagoas, Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Paraíba e Sergipe que
solicitaram, o ressarcimento foi postergado em razão da situação de pandemia e o impacto financeiro que foi gerado. Entretanto, ressaltou que os CRAs de Mato
Grosso e Sergipe fizeram um trabalho interno de recuperação financeira exemplar, focados em cobrança, que foi elogiado pelo Presidente Mauro Kreuz. Desta forma,
o CRA-SE quitou todo o valor concedido, o CRA-MT possui apenas R$ 10.000,00 de saldo devedor, seguidos do CRA-PB com R$ 32.000,00 (saldo devedor), CRA-MA
com R$ 80.000,00 (saldo devedor), CRA-AL com R$ 88.000,00 (saldo devedor) e CRA-AP com 40.000,00 (saldo devedor).
3.18.

PRODER 2019 (CAF) - Deliberativo (Matéria urgente conforme Art. 39 e parágrafo único do Regulamento do CFA)

O Cons. Rogério Cristino apresentou o pedido de urgência para a apreciação das prestações de contas em referência, que foi aprovado pelo Plenário.
CRA-SE – Projeto: Estruturação do Setor Plenário – O Cons. Rogério Cristino apresentou a prestação de contas do CRA-SE, quanto ao projeto em referência,
julgada regular, cujo parecer da CAF foi pela aprovação. Aprovada, por unanimidade.
CRA-SE – Projeto: Comemoração do Dia do Administrador – O Cons. Rogério Cristino apresentou a prestação de contas do CRA-SE, quanto ao projeto em
referência, julgada regular, cujo parecer da CAF foi pela aprovação. Aprovada, por unanimidade.
CRA-SE – Projeto: Adaptação da Sede do CRA-SE – O Cons. Rogério Cristino apresentou a prestação de contas do CRA-SE, quanto ao projeto em referência,
julgada regular, cujo parecer da CAF foi pela aprovação. Aprovada, por unanimidade.
CRA-MT – Projeto: Mobiliário, Equipamentos e Ambiente – O Cons. Rogério Cristino apresentou a prestação de contas do CRA-MT, julgada regular, cujo
parecer da CAF foi pela aprovação. Aprovada, por unanimidade.
CRA-MS – Projeto: Reforma e ampliação da sede do CRA-MS – O Cons. Rogério Cristino apresentou a prestação de contas do CRA-MS, quanto ao projeto em
referência, julgada regular, cujo parecer da CAF foi pela aprovação. Aprovada, por unanimidade.
CRA-MS – Projeto: Fortalecer a fiscalização do CRA-MS – O Cons. Rogério Cristino apresentou a prestação de contas do CRA-MS, quanto ao projeto em
referência, julgada regular, cujo parecer da CAF foi pela aprovação. Aprovada, por unanimidade.
CRA-RO – Projeto: III ENRAT – O Cons. Rogério Cristino apresentou a prestação de contas do CRA-RO, julgada regular, cujo parecer da CAF foi pela aprovação.
Aprovada, por unanimidade.

3.19.

Prestação de Contas do Exercício de 2018. (CAF) – Deliberativo (Matéria urgente conforme Art. 39 e parágrafo único do Regulamento do CFA)

O Cons. Rogério Cristino apresentou o pedido de urgência para a apreciação das prestações de contas em referência, que foi aprovado pelo Plenário.
CRA-SE – O Cons. Rogério Cristino apresentou a prestação de contas do CRA-SE, julgada regular, cujo parecer da CAF foi pela aprovação. Aprovada, por
unanimidade.

CRA-MA – O Cons. Rogério Cristino notificou que o CFA recebeu ofício do Presidente do CRA-MA solicitando a retirada de pauta das prestações de contas dos
exercícios de 2018 e 2019, cujo pedido foi acatado pelo Plenário.

3.20.

Prestação de Contas do Exercício 2019. (CAF) – Deliberativo (Matéria urgente conforme Art. 39 e parágrafo único do Regulamento do CFA)

O Cons. Rogério Cristino apresentou pedido de urgência quanto à deliberação das prestações de contas dos Regionais relacionados, o qual foi acatado pelo Plenário.
CRA-AC – O Cons. Rogério Cristino apresentou a prestação de contas do CRA-AC, julgada regular, cujo parecer da CAF foi pela aprovação. Aprovada, por
unanimidade.
CRA-BA – O Cons. Rogério Cristino apresentou a prestação de contas do CRA-BA, julgada regular, cujo parecer da CAF foi pela aprovação. Aprovada, por
unanimidade.
CRA-MA – Retirado de pauta.
CRA-MT – O Cons. Rogério Cristino apresentou a prestação de contas do CRA-MT, julgada regular, cujo parecer da CAF foi pela aprovação. Aprovada, por
unanimidade.
CRA-MG – O Cons. Rogério Cristino apresentou a prestação de contas do CRA-MG, julgada regular, cujo parecer da CAF foi pela aprovação. Aprovada, por
unanimidade.
CRA-PR – O Cons. Rogério Cristino apresentou a prestação de contas do CRA-PR, julgada regular, cujo parecer da CAF foi pela aprovação. Aprovada, por
unanimidade.
CRA-RN – O Cons. Rogério Cristino apresentou a prestação de contas do CRA-RN, julgada regular, cujo parecer da CAF foi pela aprovação. Aprovada, por
unanimidade.
CRA-RR – O Cons. Rogério Cristino apresentou a prestação de contas do CRA-RR, julgada regular, cujo parecer da CAF foi pela aprovação. Aprovada, por
unanimidade.
CRA-SE – O Cons. Rogério Cristino apresentou a prestação de contas do CRA-SE, julgada regular, cujo parecer da CAF foi pela aprovação. Aprovada, por
unanimidade.
CRA-TO – O Cons. Rogério Cristino apresentou a prestação de contas do CRA-TO, julgada regular, cujo parecer da CAF foi pela aprovação. Aprovada, por
unanimidade.

3.21.

Relato do SEI. (Presidente) - Informativo

O Presidente Mauro Kreuz relatou que o CFA tem investido recursos para a implantação do sistema de informação eletrônica – SEI nos Regionais que manifestaram
interesse. Noticiou que o SEI está ligado agora à Presidência do CFA e foi feito grande esforço para cobrir todo o País, um grande avanço e conquista, congratulando
toda a equipe pelo empenho e dedicação. Foi elaborado um cronograma para implantação nos Regionais que solicitaram a implantação.
Com a palavra, a Adm. Juliana Reis noticiou que o SEI já foi implantado em 23 Regionais, tendo o CRA-DF o último. O sistema será implantado em breve nos CRAs do
Espírito Santo, Amapá e São Paulo e será feita a reimplantação no CRA-RS. Sobre os processos gerados, foram apresentados os resultados quanto à utilização do
sistema nos Regionais e, sobre o assunto, o Presidente Mauro Kreuz ressaltou que esses resultados têm sido apresentados no Fórum de Presidente, de forma
transparente, destacando que o SEI demanda custo, há tecnologia de suporte de hardware e software, em vista disso, advertiu que toda a documentação deve ser
gerada no SEI, sendo uma necessidade frente à comunicação dos Regionais com o CFA.
Sobre o tema, o Cons. Marcos Kalebbe comentou que alguns Regionais já possuem o sistema implantado e não o utilizam como deveria e propôs que no ato de
aceite do sistema fosse determinado aos Regionais que a não utilização do sistema implicará em ressarcimento de todos os recursos despendidos pelo CFA para a
implantação do mesmo. O Presidente Mauro esclareceu que esse procedimento já foi comunicado aos Presidentes dos CRAs de forma clara até por dispêndio de
recursos financeiros e humanos.
O Cons. Diego Costa destacou que a utilização do sistema torna-se desafiador no que tange a não utilização de papel, na tramitação de processos apenas no sistema.
Sugeriu que a demonstração dos resultados fosse feita de forma a demonstrar se é muito ou pouco para o Regional que o utiliza, levando em consideração o porte
do Regional, além de propor reuniões a cada dois meses, por exemplo, com os CRAs para intensificar a ideia do acesso, pois o sistema oferece melhorias nos
processos internos e principalmente quanto ao desuso do papel e maior transparência e para isso vê a necessidade de maior sensibilização dos gestores, inclusive
quanto à redução de despesas com papel e impressão, o que pode ser feito por meio de palestra ou seminário online com cases de Regionais que já utilizam e tem
apresentado bons resultados. O Presidente Mauro Kreuz acrescentou que o SEI oferece maior transparência nos processos do Sistema CFA/CRAs e destacou que o
líder, o Presidente do CRA, precisa “comprar” a ideia primeiro para que haja melhor aceitação e utilização do mesmo. Em referência, o Coordenador da CIN
esclareceu que faz parte do conjunto de ideias do projeto a criação do Portal do SEI do Sistema CFA/CRAs e nele fomentar uma rede de relacionamento com todos os
colaboradores dos CRAs nas suas áreas de conhecimento para discutir processos comuns, assim o processo de colaboração não será na linha CFA/CRAs, mas da rede
como um todo, inclusive, durante os treinamentos há Regionais que são referência em determinados tipos de processos e já vem sendo feito o trabalho de estimular
os Regionais a fazer consultas no SEI sobre os processos administrativos criados de determinada natureza, cujos procedimentos são simples. Dentro do Portal
também irá promover a entrega de manuais de dicas rápidas de procedimentos, citando o exemplo de um colega do CRA-PR recém-admitido no Conselho que tem
elaborado diversos manuais com instruções e entregando a colegas de outros Regionais. Assim, o Portal será mais um canal de troca de conhecimento aliado a
grupos do WhatsApp já existente. O Presidente parabenizou toda a equipe pelo empenho e resultados e manifestou estar satisfeito com o desempenho que tem
indicado melhorias quanto à utilização do SEI nos Regionais.
O colaborador Thiago Cosme (CIN), integrante da Comissão do SEI, expôs que novas melhorias serão implementadas ao SEI, bem como novas atualizações, que
trarão benefícios não só para o Regional como para os profissionais de Administração. Relatou que a equipe tem percebido em Regionais, destacando os CRAs de RO
e PI, em que o profissional necessita de um documento, por exemplo, ao invés de o profissional se deslocar quilômetros até a sede do CRA é possível agilizar o
procedimento por meio do SEI, inclusive com assinatura digital, economizando tempo e recursos. Citou que em 2021 está previsto a inserção do peticionamento
eletrônico, que para o profissional de Administração é um grande benefício no sentido de que por meio eletrônico é possível inserir toda a documentação, se for o
caso, e submetendo ao Regional que fará a validação, sem a necessidade de atendimento presencial.
Com a palavra, o colaborador Hércules Martins apresentou que outra contribuição que a equipe recebeu dos CRAs no sentido de reunir a comunidade SEI e
conseguir maior integração com o sistema da Implanta de forma a utilizar os recursos do SEI tem que hoje é pago em outros sistemas do mercado, há quem pense
que o sistema é apenas para tramitação de documentos e os Regionais pagam por sistema de empresas que por vezes precisam ser consultadas para a solução de
problemas, sendo uma possibilidade de maior economia para o CRA. Em referência, o Cons. Jorge Humberto citou que muito mais importante é a integração e o
Sistema CFA/CRAs precisa ser integrado, mais até do que apenas a questão da economia de insumos de impressão.
Feita a apresentação do vídeo institucional do SEI no Sistema CFA/CRAs, com depoimento de gestores de Regionais que já utilizam o Sistema eletrônico de
Informações – SEI, tendo sido informado que o mesmo será divulgado no Sistema CFA/CRAs. O Coordenador da CIN, José Carlos Ferreira, agradeceu o patrocínio da
Direção e o apoio da CCM que tem veiculado incessantemente e entregue peças de muito valor sobre o trabalho da equipe.

O Presidente Mauro Kreuz parabenizou toda a equipe do SEI pelo trabalho desenvolvido e pelos resultados obtidos, além de toda a equipe da CCM pelo apoio,
manifestando-se satisfeito pelo trabalho em colegiado.
3.22.

Prestação de Contas do Exercício 2019 do CFA. (CPAC) – Deliberativo (Matéria urgente conforme Art. 39 e parágrafo único do Regulamento do CFA)

O Cons. Amilcar Pacheco apresentou pedido de regime de urgência, o qual foi acatado pelo Plenário. Relatou que a empresa contratada teve dificuldades em
finalizar os trabalhos em razão da pandemia e entregou o parecer referente a 2019 no dia 13/11, uma vez que as contas do CFA são auditadas externamente e o
relatório passou pela Auditoria, foi passado para a contabilidade e posteriormente para a Comissão Permanente de Análise de Contas.
O Cons. Amilcar prosseguiu com a leitura do parecer, apresentando todos os itens que compõe o orçamento, destacando que houve queda entre a receita orçada e a
realizada. Citou mês a mês os valores arrecadados (receita), em comparativo, entre 2019 e 2020, bem como o comparativo das despesas pagas entre os períodos.
Após a demonstração da análise, apresentou o relatório da CPAC, pela aprovação.
Após a análise do Plenário, o parecer foi submetido à deliberação e o Plenário aprovou, por unanimidade, a prestação de contas com base no relato apresentado
pela CPAC.
3.23.
Balancetes do CFA referente aos meses de setembro, outubro e novembro de 2020. (CPAC) – Deliberativo (Matéria urgente conforme Art. 39 e
parágrafo único do Regulamento do CFA)
Acatado pelo Plenário o pedido de urgência relativo à apreciação dos balancetes. O Cons. Amilcar Pacheco apresentou os balancetes analisados pela CPAC, com o
detalhamento dos itens analisados referentes aos meses de setembro, outubro e novembro/2020, cujos pareceres apresentados foram todos pela aprovação. Foram
prestados os esclarecimentos aos questionamentos apresentados pelo Cons. José Carlos Colares.
Após a análise do Plenário, o Presidente Mauro Kreuz submeteu à deliberação e o Plenário aprovou, por unanimidade, os balancetes referentes aos meses de
setembro, outubro e novembro/2020, conforme apresentados pela CPAC.
Ao final, o Cons. Amilcar Pacheco manifestou os seus agradecimentos aos pares que compõem com ele a Comissão Permanente de Análise de Contas, à CAF, ao
Diretor Rogério Cristino, aos colaboradores do CFA envolvidos no processo de avaliação: Coordenadora Adm. Kátia Granjeiro, Contador João Gutemberg, ao
estagiário Antônio Adélio e aos Auditores Marcello Coutinho e Daniel Mendes, que também receberam as congratulações do Presidente Mauro Kreuz quanto ao
trabalho realizado.
3.24.

Minuta da Resolução Normativa que regulamenta o Símbolo da Profissão e do Sistema CFA/CRAs. (CCM) - Deliberativo

O Cons. Diego Costa apresentou a minuta da Resolução Normativa que dispõe sobre o símbolo da profissão e do Sistema CFA/CRAs, retornando a cor tradicional do
símbolo – azul safira. O Presidente Mauro Kreuz esclareceu que o tema foi amplamente discutido entre os Conselheiros Federais, na última reunião plenária, e entre
os Presidentes dos CRAs no último Fórum de Presidentes. Foi esclarecido que a pedra, o anel e demais símbolos mantiveram a cor azul safira.
Após discussão, o Plenário aprovou, por unanimidade, a minuta da Resolução Normativa conforme apresentada.
3.25.

Relatório de Gestão 2019/2020. (CCM) - Informativo

O Cons. Diego Costa informou que a publicação está disponibilizada no site do CFA.
4.

OUTROS ASSUNTOS
Inclusão, no orçamento, de rubrica para contratação de serviços de reavaliação de bens do CFA. (CAF) – Deliberativo

O Presidente Mauro Kreuz comentou que no relato da CPAC sobre o exercício de 2019 que tem um apontamento importante para atender as normas vigentes e no
sentido de dar celeridade e adequação e solucionar problemas existentes, visando inclusive maior transparência, tomou a decisão ad referendum no sentido de
incluir no orçamento de 2020 a rubrica para a contratação de serviços de reavaliação de bens para atender o apontamento da auditoria externa, mantendo a
coerência e a transparência, solicitando ao Plenário a chancele a decisão. O Plenário homologou, por unanimidade, a decisão da Presidência. Na ocasião, lembrou
que foi aprovada pelo Plenário a alienação de um dos veículos do CFA e também será objeto desta avaliação para entrar em leilão como determina a legislação.
5.

ENCERRAMENTO

O Presidente Mauro Kreuz agradeceu a presença e a dedicação de todos, dando por encerrada a reunião.
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