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ATA PLENÁRIA Nº 3ª SESSÃO/2021/CFA
ATA DA 3ª SESSÃO PLENÁRIA/2021
Data:
04 de março de 2021
Horário: 09h às 18h
Local:
Sede do CFA – Brasília/DF
PARTICIPANTES:
A – Conselheiros Federais presentes
1. Adm. Fábio Mendes Macêdo – AC
2. Adm. Jociara Márcia da Silva Correia – AL
3. Adm. Herlígenas Corrêa de Oliveira Araújo – 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
9. Adm. Tiago Nóbrega Stival – GO
10. Adm. Norma Sueli Costa de Andrade – MT
11. Adm. Alex Sandre Rodrigo Pereira Cazelli – 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. Pedro Alencar Carvalho Silva – PI
18. Adm. Jorge Humberto Moreira Sampaio – RJ
19. Adm. Júlio Francisco Dantas de Rezende – RN
20. Adm. Cláudia de Salles Stadtlober- RS
21. Adm. Ivanilda Frazão Tolentino – RO
22. Adm. Ellen Regina dos Santos Lobo
23. Adm. Evandro Fortunato Linhares – SC
24. Adm. Mauro Kreuz – SP
25. Adm. Diego Cabral Ferreira da Costa – SE
26. Adm. Rogério Ramos de Souza - TO
B – Ausências Justificadas
1. Adm. Hércules da Silva Falcão – ES

ASSUNTOS EM DISCUSSÃO
1.

ABERTURA

Ao iniciar os trabalhos o Presidente Mauro Kreuz cumprimentou a todos e se reportou ao falecimento do Adm. José Samuel de Miranda Melo Júnior, se referindo a
ele como um colega que deu muitas contribuições à profissão de Administrador; que já foi Conselheiro Federal pelo Maranhão, Diretor da Câmara de Formação
Profissional, Presidente do CRA-MA e recentemente eleito Conselheiro Federal Efetivo pela jurisdição do CRA-MA e que infelizmente não conseguiu tomar posse.
Informou que na 2ª reunião da Diretoria Executiva, realizada ontem, 03/03, foi aprovada a submissão ao Plenário do CFA da prorrogação do prazo para que o
referido Administrador tomasse posse no cargo em questão quando se recuperasse da COVID-19, independentemente do tempo que isso acontecesse, com base no
art. 21 do regimento do CFA que diz “considerar-se-á vago o mandato do Conselheiro Federal Efetivo ou Suplente quando eleito não tomar posse dentro de 30 dias
contados da data fixada para a posse dos eleitos, salvo motivo relevante, até 31 de maio, a juízo do Plenário” e que nesse meio tempo seria convocado o Conselheiro
Federal Suplente pra que o CRA-MA não ficasse sem representação no Plenário do CFA. Em continuidade, o Presidente Mauro Kreuz fez um relato sobre o período
transcorrido desde o acometimento da doença até o falecimento do Adm. José Samuel no dia de ontem, 02/03, e convocou a todos os presentes para, de pé,
proferirem as orações do Pai Nosso e Ave Maria em intenção ao Administrador em referência. Na sequência, vários membros do Plenário, bastante emocionados, se
pronunciaram quanto ao falecimento do Adm. José Samuel com palavras de saudações e elogios a ele como homem, profissional, líder e amigo. Com a palavra, o
Diretor de Gestão Pública, Cons. Fábio Mendes sugeriu que a Nota de Pesar a ser expedida pelo CFA seja assinada por todos os membros do Plenário e dirigida à
esposa do Adm. José Samuel expressando todo o carinho, respeito e afeto do Plenário do CFA, o que foi acatado pelo Plenário. Ao final todos os membros do
Plenário aplaudiram o Adm. José Samuel de Mello Júnior com uma salva de palmas. Em continuidade, o Presidente Mauro Kreuz registrou a ausência justificada do
Conselheiro Federal Hércules Falcão e a presença do seu respectivo Suplente, Cons. Manoel Carlos Rocha Lima. Em seguida, o Presidente Mauro Kreuz submeteu ao
Plenário a inclusão dos itens de pauta “Cotas-partes do CRA-PA”, “Ressarcimento de gastos das eleições do CRA-RS” e como informe “Acordo Coletivo de 2021” ao
tempo em que indagou se mais algum Conselheiro tinha a algo ser incluído. Com a palavra, a Cons. Jociara Correia, Coordenadora da Comissão Permanente de
Regimentos solicitou a inclusão do item “Regimento do CRA-RJ”. Em seguida, o Diretor de Estudos e Projetos Estratégicos, Cons. Marcos Kalebbe solicitou a retirada
dos itens 23 e 24 da pauta desta reunião. Em apreciação, as solicitações foram aprovadas por unanimidade de votos. Com a palavra, o Diretor Fábio Mendes solicitou
o registro de cumprimentos aos CRA-AC e AP por terem completado no dia de ontem 11 anos de instalação. O Presidente Mauro Kreuz submeteu ao plenário a
emissão de moção de congratulações aos referidos Conselhos Regionais, o que foi aprovado por unanimidade de votos.

2.

APRECIAÇÃO DA ATA DA 2ª SESSÃO PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2021, EM BRASÍLIA/DF

Em apreciação a ata da 2ª Sessão Plenária foi aprovada por unanimidade de votos.
3.

CONSIDERAÇÕES E REFLEXÕES DA PRESIDÊNCIA

O Presidente Mauro Kreuz apresentou estudo sobre a performance do Sistema CFA/CRAs com base em dados pertinentes aos exercícios de 2011 a 2016 coletados
por ele no INEP/MEC, nas Câmaras de Formação Profissional, de Fiscalização e Registro, de Administração e Finanças e no PRODER com o intuito de analisar a
correlação entre estas variáveis. As informações são as seguintes: concluintes dos cursos de Administração, bacharéis e tecnólogos (crescimento acumulado de 580%
do mercado registrável); mercado de registro do Sistema CFA/CRAs (crescimento em 22,7%); inadimplência no Sistema (aumento em 43,2%); crescimento líquido
(em 9,7%); investimento do PRODER no período (R$21.000.000,000). Diante das informações o Presidente Mauro Kreuz informou que fica comprovado que não há
nenhuma correlação entre os investimentos do PRODER e os resultados, e que isto despertou preocupações importantes. Acrescentou que no mesmo período o CFA
recebeu R$102.000.000,00 em cotas-partes e que 20,2% deste valor foram devolvidos aos CRAs por meio dos repasses do PRODER; que observado o período de
2011 a 2019, a valores históricos, nominais, o CFA destinou, por meio do PRODER, R$42.000.000,00, 24,1% de tudo que o CFA recebeu, e ainda assim tivemos um
baixo desempenho e com maior perda de market share. Em continuidade, o Presidente Mauro Kreuz procedeu a uma explanação detalhada sobre os dados
coletados, navegando entre a situação física e a financeira e ainda, sobre diversas situações anômalas por ele observadas. Outra análise realizada é a que se refere
ao quanto representa, em valores reais, cada CRA no Sistema em termos de arrecadação de cota-parte e sua respectiva colocação, citando os 5 primeiros Conselhos:
CRA-SP (21%), CRA-RJ (16%), CRA-MG (9,4%), CRA-RS (6,9%) e CRA-SC (6,1%), o crescimento dos CRAs do AC e de AL e o comportamento dos CRAs dentro dos grupos
por ele denominados de G9 e G13. Findas as explanações, o Presidente Mauro Kreuz informou que o presente estudo será apresentado no ENAF, Fórum de
Presidentes e na reunião de Imersão e lembrou que eles, os membros do CFA e dos CRAs, estão entre os quem têm a responsabilidade sobre a gestão do Sistema
CFA/CRAs; com a representação de quase meio milhão de profissionais, que pode haver divergências, o que segundo o Presidente, é salutar, mas que eles têm que
ser realistas e respeitosos e precisam usar o embasamento técnico e conceitual que a Administração oferece de forma abundante e ainda, fazer o melhor pela
Administração. Em continuidade, alguns Conselheiros Federais cumprimentaram o Presidente Mauro Kreuz e teceram breve discussão sobre a explanação.
4.

DIPLOMAÇÃO E POSSE DE CONSELHEIRO FEDERAL EFETIVO

O Presidente Mauro Kreuz informou que o presente item foi abordado no início desta reunião, do qual firmamos o registro nas linhas 48 a 56. Informou ainda, que
deixou de fazer sentido sua discussão, diante do falecimento do Adm. José Samuel de Miranda Melo Júnior.
5.

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO CFA. (CAF)

O Diretor Administrativo e Financeiro, Cons. Rogério Cristino informou que a disponibilidade financeira atual do CFA é de R$10.735.390,89.
6.

BALANCETE E COTA-PARTE DOS CRAS. (CAF)

O Diretor Rogério Cristino informou que na sessão plenária anterior o CRA-MA se encontrava com débito pertinente a 3 (três) ou 4 (quatro) cotas-partes, mas que no
momento, está em aberto somente o débito pertinente à cota-parte do mês de janeiro e que o Presidente daquele Regional já se comprometeu em saná-lo na
próxima semana. Informou ainda, que somente três Regionais se encontram com pendência quanto aos balancetes.
7.

CONTROLE DE RECEBIMENTO DE APOIO FINANCEIRO AOS REGIONAIS. (CAF)

Quanto aos 6 (seis) Conselhos Regionais que receberam apoio financeiro do CRA o Diretor Rogério Cristino informou que 4 (quatro) estão com pendência, mas que
com o adiamento para que esse ressarcimento acontecesse a partir do dia 05/03, então, eles ainda se encontram dentro do prazo.
8.

APRESENTAÇÃO DA ANÁLISE DO BALANCETE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. (CPAC)

O Coordenador da Comissão Permanente de Análise de Contas, Cons. Amílcar Pacheco procedeu à leitura e explanação do Parecer nº 01/2021 pertinente ao mês de
dezembro de 2020 (Documento SEI nº 0960324 / Processo SEI nº 476900.002364/2021-63). A referida Comissão, por unanimidade, é de opinião que o Balancete do
Conselho Federal de Administração, referente ao mês de dezembro/2020, reúne condições para ser APROVADO pelo Plenário do CFA. Em deliberação, por
unanimidade de votos o Plenário aprovou o referido balancete.
9.

APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DA COMISSÃO ESPECIAL DO CRA-RR. (CONS. AMILCAR PACHECO)

O Cons. Amílcar Pacheco informou que a Portaria CFA nº 55, de 23/10/2020 constituiu a Comissão Especial de inspeção de conformidade no âmbito do Conselho
Regional de Administração de Roraima e que a referida Comissão, além dele, é composta pelos Conselheiros Federais Marcos Kalebbe Saraiva Maia Costa e Francisco
Rogério Cristino. Informou que o trabalho desenvolvido pela Comissão contou ainda, com o apoio do Assessor Jurídico do CFA, Adv. Marcelo Dionísio e do Auditor
Interno, Contador Marcelo Coutinho. Em continuidade, procedeu à leitura integral do Relatório exarado pela referida Comissão (Documento SEI nº 0960533 /
Processo SEI nº 476900.002364/2021-63), ressaltando, no decorrer da leitura, que aquela Comissão fez uma análise eminentemente técnica da situação apresentada
e dos problemas levantados em nível de Conselho Federal de Administração com base no Relatório exarado pela CAF e na denúncia formulada na Ouvidoria do CFA.
No decorrer da leitura, o Cons. Amílcar Pacheco procedeu a esclarecimentos que ele entendeu serem necessários para clara compreensão das análises realizadas
pela Comissão. Em conclusão, a referida Comissão assim deliberou: “Com base nos levantamentos efetuados durante a inspeção In loco, tendo em vista o
saneamento e o esclarecimento de forma satisfatória dos itens apontados no relatório da Câmara de Administração e Finanças do CFA, de 23 de outubro de 2020, e,
considerando que no decorrer dos trabalhos não foram identificadas quaisquer CAF: Relatório 2 (0752223) SEI 476900.003742/2020-45 / pg. 17 inconsistências ou
irregularidades que caracterizem má fé ou dano ao erário do Regional, esta Comissão de Inspeção tem a concluir que o CRA-RR vem executando suas atividades
dentro da legalidade”. Com a palavra, a Cons. Ellen Lobo cumprimentou os membros da Comissão pelo trabalho realizado e registrou que não esperava outra coisa
dos Conselheiros, senão a análise técnica da situação. Informou que da parte dela, sempre procurou conversar com a atual gestão do CRA-RR, mas que a questão é
séria e que não vem ao caso neste momento, ressaltando a importância da elucidação das questões e que a única denúncia formulada por ela se refere ao
parcelamento das anuidades do exercício de 2020. Em continuidade, o Cons. Amílcar Pacheco informou ter ciência de que as denúncias não foram formuladas pela
referida Conselheira. Com a palavra, o Presidente Mauro Kreuz indagou se havia mais alguma consideração quanto ao Relatório em questão e em não havendo o
submeteu à apreciação pelo Plenário do CFA, que o aprovou por unanimidade de votos. Em seguida, o Presidente Mauro Kreuz cumprimentou a Comissão pelo
trabalho.
10.

PLS 439/2015 – ESTUDO DE TEXTO SUBSTITUTIVO A SER APRESENTADO PELO CFA. (CEAP)

O Coordenador da Comissão Especial para Assuntos Parlamentares, Cons. Jorge Humberto informou que a Comissão realizou reunião ontem, com a presença da
Parlamento Consultoria Ltda. e que por ter sido a primeira reunião o trabalho se iniciou com um alinhamento com o objetivo de se elaborar o planejamento para os
próximos 2 (dois) anos. Informou que a Parlamento tem um levantamento obtido ao longo dos últimos 4 (quatro) anos e que foi criada uma relação dos projetos de

Lei com hierarquização de prioridades e que em breve ela será distribuída para todo mundo. Acrescentou que o foco será o PLS 439/2015, que ele será trabalhado
fortemente e que serão intensificadas as ações com as autoridades do Executivo, além das autoridades do Legislativo em relação às PECs 108 e 32. Informou que a
Comissão está buscando acrescentar a participação do Conselhão nesse processo e que, recentemente, foi eleito membro do Conselhinho no Rio de Janeiro. Que há
uma dificuldade quanto a locomoção e que não tem intenção de se deslocar para Brasília/DF para visitar um determinado Deputado se não tiver convicção de que
haverá retorno, acrescentando que o Conselheiro Carlos Alberto, uma vez que se encontra em Brasília poderá exercer esse papel. Informou que a intenção é acolher
as indicações de parlamentares por parte dos CRAs e com isto, otimizar bastante o trabalho. Na sequência, o Presidente Mauro Kreuz cumprimentou o Cons. Jorge
Humberto pelo trabalho, deu ciência de que a relação há pouco citada contém 22 páginas de eventos parlamentares que têm a ver com a profissão de
Administração, passando em seguida, a palavra ao Cons. Carlos Alberto, Diretor de Fiscalização e Registro. O Diretor Carlos Alberto ressaltou como importante a
questão da priorização e convocou os Conselheiros Federais a participarem do trabalho, com a indicação, inclusive, de Parlamentares que possam apoiar a causa e
ainda, pontuou o fato de que o trabalho do Sistema CFA/CRAs deve ir além de ações parlamentares e avançar para a relação institucional, estreitando laços com
instituições públicas e privadas. Na sequência, o Presidente Mauro Kreuz procedeu a um relato sobre algumas questões discutidas no âmbito do Conselhão como a
aprovação do Regulamento do Fórum; de duas minutas de Resolução Normativa que versam sobre o Processo Administrativo Disciplinar com base na decisão do
Supremo Tribunal Federal de que os servidores dos Conselhos de Fiscalização são regidos pela CLT e tudo isto de forma conciliada e coesa; que não houve um único
assunto que tivesse que ter sido posto em votação, porque foi construída uma unidade. Acrescentou que foi deliberado pelo Conselhão que os Coordenadores dos
Conselhinhos, assim que passada a pandemia, poderá participar das reuniões plenárias do Conselhão com o intuito de que as deliberações sejam alinhadas. Em
seguida, cumprimentou os membros da Comissão, composta, além do Conselheiro Jorge Humberto, pelos Conselheiros Carlos Alberto e Rogério Ramos. Com a
palavra, o Cons. Evandro Linhares se reportou ao assunto em pauta, que ele considera de extrema importância, ao tempo em que informou que o CRA-SC é muito
cobrado pelos profissionais sobre o andamento desta questão, sugerindo em seguida, que os Conselheiros Federais e os Presidentes dos CRAs tenham alinhamento
no discurso e na fala quanto à questão. Sobre a questão, o Presidente Mauro Kreuz lembrou que na época do surgimento do PL em questão houve bastante
discussão e que o Plenário do CFA deliberou pela apresentação do assunto da forma em que estava por entenderem que no momento certo seria necessário
negociar com o Conselho de Contabilidade, de Economia, de Psicologia e assim por diante, como de fato aconteceu, porque aqueles Conselho Regionais também
têm seu lobby, seus interesses. Que por diversos problemas internos, troca de governanças no CFA e ainda, por terem sido identificadas pela Parlamento Consultoria
Ltda. diversas inconstitucionalidades no documento, que não possibilitaria a aprovação pelas Comissões, fez-se uma purificação destas inconsistências para que
novamente se pudesse trabalhar a questão e que tão logo o trabalho seja concluído, com certeza será apresentado ao Plenário do CFA.
11.

PEC 108/2019 – PROPOSTA ALTERNATIVA DO CFA. (CEAP)

Item não abordado.
12.

PROJETOS DE LEIS QUE TRATAM DAS ANUIDADES DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO (DEFINIR PROJETOS PRIORITÁRIOS) (CEAP)

Item abordado.
13.
INFORMAÇÕES SOBRE EXECUÇÕES DE DÍVIDAS ATIVAS (OUTROS MEIOS DE COBRANÇA, EVITAR EXECUÇÕES, RETALIAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO
EM RELAÇÃO ÀS EXECUÇÕES FISCAIS). (CEAP)
Item não abordado.
14.
APRESENTAÇÃO DO RESULTADO OBTIDO NA REUNIÃO AMPLIADA DA COMISSÃO ESPECIAL DE AÇÕES PARLAMENTARES – CEAP, RELATIVOS A
PAUTAS PRIMORDIAIS JUNTO AO PODER EXECUTIVO E O CONGRESSO NACIONAL (CÂMARA E SENADO). (CEAP)
Item não abordado.
15.

LIVES E PALESTRA NO CFAPLAY. (CCM)

O Cons. Diego da Costa, Diretor de Comunicação e Marketing informou que a Câmara está disponibilizando espaço para os Conselheiros Federais realizarem lives e
palestras por meio do CFAPlay, ressaltando que o conteúdo deve ser desenvolvido pelo Conselheiro interessado. Informou que ele proferirá a primeira live, a ser
realizada no próximo dia 24. Com a palavra, o Presidente Mauro Kreuz indagou se os Conselheiros Federais poderão indicar alguém para fazer a live ou a palestra, ao
tempo em que o Diretor Diego da Costa informou que sim, que o objetivo é justamente gerar mais conteúdo por meio desta plataforma. Acrescentando que existe a
possibilidade de utilização da ferramenta “Skype” e a partir desta plataforma começar a construir eventos para o futuro, como por exemplo, o ENBRA. Em seguida, o
Diretor Diego da Costa informou que recentemente a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo solicitou a utilização de conteúdo produzido pelo CFA entrevista realizada pela jornalista Elisa Ventura com o filósofo Gilles Lipovetsky – a ser transmitida para os estudantes do ensino médio daquele Estado. Concluiu
que a Câmara não tem condição de elaborar o conteúdo, ela apenas o apresentará e o finalizará com perguntas, se houver, e que a duração da live deve ser em torno
de 1 (uma) hora. Neste momento, o Presidente Mauro Kreuz passou a palavra ao Diretor Carlos Alberto e este informou que se ausentará da presente reunião por
volta das 14 horas para participar de reunião com representantes do Ministério da Economia para tratar da NR 04 que versa sobre o Tecnólogo de Segurança do
Trabalho.
16.
EVENTOS A SEREM REALIZADOS EM 2021 (ERPA SUL, ERPA CENTRO-OESTE, FOGESP, XXVII ENBRA - FÓRUM DOS PROFISSIONAIS DE
ADMINISTRAÇÃO – IV FPA, FÓRUM DOS PROFISSIONAIS DE ADMINISTRAÇÃO SENIORES - I FPAS E FÓRUM DOS JOVENS PROFISSIONAIS DE ADMINISTRAÇÃO - I
FJPA). (CRIE)
O Diretor de Relações Internacionais e Eventos, Adm. Gilmar Camargo informou que a Câmara deliberou e a Diretoria Executiva aprovou que os eventos a serem
realizados no primeiro semestre deste ano serão realizados de forma virtual e que no segundo semestre, dependendo do andamento da situação quanto à
pandemia os eventos serão híbridos.
II Fórum de Gestão Pública – FOGESP, de 04 a 06 de maio, em Belo Horizonte/MG
Encontro Regional dos Profissionais de Administração do Centro-Oeste – ERPA Centro-Oeste; dias 11 e 12/08, na cidade de Bonito/MS
Encontro Regional dos Profissionais de Administração do Sul – ERPA Sul
O Diretor Gilmar Camargo informou que inicialmente estava previsto para os dias 24 a 26/06, mas que ontem, a Diretoria Executiva do CFA aprovou a solicitação do
CRA-PR de prorrogação para os dias 16 a 18/09, em Foz do Iguaçu/PR
XXVII Encontro Brasileiro de Administração – ENBRA
O Diretor Gilmar Camargo informou que devido às restrições por conta da queda de receita e da pandemia a CRIE procurou aglutinar os eventos com o intuito de
reduzir a necessidade de recursos e que a partir de agora, os dois eventos principais do Sistema CFA/CRAs, ENBRA e FIA, serão compostos pelos Fóruns. No caso do
ENBRA, os Fóruns dos Jovens Profissionais de Administração, das Profissionais de Administração e dos Profissionais de Administração Seniores ocorrerão em
momentos imediatamente anteriores ao ENBRA, no período da tarde, entre às 14h e 18h30min e que as palestras do ENBRA serão realizadas das 19 horas às 21
horas. Que neste ano, pelo fato de o Fórum de Gestão Pública - FOGESP já estar comprometido por Edital, candidatura e aprovação, ele não entrará neste escopo

deste ano, que ele vai acontecer à parte, mas que a partir do ano que vem, quando ocorrerá o Fórum Internacional de Administração- FIA, dentro dele, além dos três
Fóruns acima citados haverá o FOGESP. Acrescentou que a dinâmica será assim: quando se tratar do ENBRA, o debate será sobre o cenário nacional e quando se
tratar do FIA, o cenário internacional ou um comparativo da nossa situação no cenário nacional com alguma referência internacional. O Diretor Gilmar Camargo
manifestou entendimento de que esta iniciativa, além de enriquecer os nossos principais eventos, FIA e ENBRA, cria oportunidades de ampliar a discussão dos
Fóruns. Em continuidade, reportando-se ao II FOGESP o Diretor Gilmar Camargo apresentou mensagem de áudio gravada pelo Presidente do CRA-MG, Adm. Jehu
Aguillar, momento em que o Presidente Mauro Kreuz registrou que o Vice-Presidente do CFA, Adm. Rogério Ramos fará a palestra de abertura do evento e
participará também do seu encerramento. Na sequência, o Presidente Mauro Kreuz passou a palavra à Cons. Herlígenas Araújo, Coordenadora da Comissão
Executiva do Fórum que informou ter ganhado de presente esta Coordenação pelo fato de ao recebê-la o projeto já estava feito, revisto e acabado, e que a
contribuição dela foi somente alguns convites, como para o Vice-Governador do Estado do Amapá, Jaime Nunes e ao Secretário, Rafael Pontes que falará sobre
inovação e cases de sucesso do Amapá. Em seguida, a Cons. Herlígenas Araújo procedeu a breve explanação sobre a programação e sobre o tema, ao tempo em que
parabenizou a equipe do CRA-MG. Ao final, convidou a todos a participarem do evento. Na sequência, o Diretor Gilmar Camargo procedeu à leitura das principais
palestras que serão realizadas no decorrer do evento.
17.

PLATAFORMA CLUBE DE VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DE ADMINISTRAÇÃO. (CRIE)

Quanto ao Clube de Vantagens o Diretor Gilmar Camargo informou que a plataforma conterá todos os convênios do CRA com fornecedores de produtos e serviços
que concedem descontos. Que a referida plataforma já está em teste, contém 360 conveniados e está acessível com o intuito de serem feitos testes para obtermos o
feedback antes de ser realizado o lançamento oficial. Informou que a intenção é promover o lançamento no próximo Fórum de Presidentes do Sistema CFA/CRAs,
que inicialmente previa-se chegarmos naquela ocasião com 500 conveniados, mas que agora, a previsão é de alcançarmos cerca de 1.000 conveniados até o
lançamento oficial. Com a palavra, o Presidente Mauro Kreuz informou que, infelizmente, não é possível se fazer como a OAB, conceder anuidade zero, mas é
possível criar o mesmo apelo, sem fazer o modus operandi deles, que é a anuidade zero por meio do Clube de Vantagens. Na, sequência, o Diretor Gilmar Camargo
informou sobre alguns dos convênios firmados e a serem firmados, com os respectivos benefícios a serem concedidos.
18.

INFORMES DA OLA (CRIE)

O Diretor Gilmar Camargo informou que o CFA retornou à Organização Latino-Americana de Administração no ano passado e como resultado assumiu a VicePresidência da Organização, na pessoa dele, Adm. Gilmar Camargo, e que ainda possuem assento os Conselheiros Rogério Bohn, na condição de Coordenador da
Tomada de Contas (Comissão de Fiscalização) e Rogério Cristino, no Tribunal de Ética. Informou que a OLA tem o potencial de congregar 25 países, mas que hoje
conta com 8 associados. Que além da Diretoria e destas Comissões, que são eletivas, existe um conjunto de comissões que são nomeadas pelo Presidente da
Organização e que nestas Comissões o CFA tem assento em 13 das 14 Comissões: Cons. Rogério Bohn (Organização de Eventos), Cons. Herlígenas Araújo (Relações
Institucionais), Cons. Amílcar Pacheco (Econômica-Financeira), Cons. Ellen Lobo (Acadêmica-Científica), Adm. Samuel Melo, que integrava a Comissão de Tecnologia
e Observatória, sendo sugerida pelo Presidente Mauro Kreuz a indicação do Cons. Jorge Henrique em substituição, o que foi acolhido. Em continuidade, Cons. Fábio
Mendes (Gestão Pública), Cons. Diego da Costa (Marketing Digital), Cons. José Carlos Gomes (Sustentabilidade e Meio-ambiente), Cons. Mauro Leônidas (Empresa e
Empreendedorismo), Cons. Pedro Alencar (Logística e Atividades de Serviços), Cons. Joaciara Márcia (Mulheres Latino-Americanas), Rodrigo Cazelli (Jovens
Administradores) e Cons. Gilmar Camargo integrando as Comissões de Admissão e de Cooperação Internacional.
19.

INFORMES DA CRIE

O Diretor Gilmar Camargo informou que hoje a CRIE distribuiu o PIN específico aos Conselheiros Federais que ainda não haviam recebido e aos participantes da OLA
e que foi criada uma arte para o PIN dos Conselheiros Regionais. Acrescentou que foram destinadas 2 (duas) unidades de PIN para os Conselheiros Federais Efetivos
e 1 (uma) para os Conselheiros Federais Suplentes. Em continuidade, o Diretor Gilmar Camargo apresentou o relatório da CRIE pertinente aos exercícios 2019/2020,
destacando a realização de 52 projetos e ações e que destes, 8 tiveram que ser cancelados devido à pandemia e outros 8 foram adiados para 2021, como o FOGESP,
ENBRA e alguns ERPAs, sendo realizados 36, aos quais procedeu a um breve relato.
20.

ENCERRAMENTO

O Presidente Mauro Kreuz agradeceu a presença e a dedicação de todos, dando por encerrada a reunião.
Lida e aprovada a ata, assinam:

Adm. Francisco Rogério Cristino

Adm. Mauro Kreuz

Diretor Administrativo e Financeiro

Presidente do CFA
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