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ATA PLENÁRIA Nº 6ª SESSÃO/2021/CFA
ATA DA 6ª SESSÃO PLENÁRIA/2021
Data:
21 de maio de 2021
Horário: 09h às 13h
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. Jorge Henrique Mariano Cavalcante - MA
11. Adm. Norma Sueli Costa de Andrade – MT
12. Adm. Alex Sandre Rodrigo Pereira Cazelli – MS
13. Adm. Gilmar Camargo de Almeida – MG
14. Adm. Mauro dos Santos Leônidas – PA
15. Adm. Marcos Kalebbe Saraiva Maia Costa – PB
16. Adm. Amilcar Pacheco dos Santos – PR
17. Adm. José Carlos Gomes de Souza – PE
18. Adm. Pedro Alencar Carvalho Silva – PI
19. Adm. Jorge Humberto Moreira Sampaio – RJ
20. Adm. Júlio Francisco Dantas de Rezende – RN
21. Adm. Rogério de Moraes Bohn - RS
22. Adm. Ivanilda Frazão Tolentino – RO
23. Adm. Evandro Fortunato Linhares – SC
24. Adm. Mauro Kreuz – SP
25. Adm. Diego Cabral Ferreira da Costa – SE
26. Adm. Francisco Almeida Costa - TO
B – Ausências Justificadas
1. Adm. Hércules da Silva Falcão – ES
2. Adm. Cláudia de Salles Stadtlober – RS
3. Adm. Ellen Regina dos Santos Lobo - RR
4. Adm. Rogério Ramos de Souza – TO

ASSUNTOS EM DISCUSSÃO
1.

OUTROS ASSUNTOS

Ao iniciar a sessão o Presidente Mauro Kreuz fez breve reflexão sobre os trabalhos realizados pelo Plenário e reportou à edição nº 140 da Revista Brasileira de
Administração, em especial, à matéria intitulada “Início de ano é marcado por novo ciclo de gestão” que se refere à posse dos novos Conselheiros Federais e à
eleição da Diretoria Executiva do CFA para o biênio 2021-2022, referindo-se a ela como emblemática, como símbolo de um sonho por nunca, até então, termos tido
tanto alinhamento institucional, que é algo difícil de se conseguir. Reportou-se ainda, ao relatório de gestão do CRA-TO, exercício 2019-2020, em que o atual
Conselheiro Federal Suplente, Adm. Francisco Almeida Costa esteve à frente como Presidente e que na presente sessão do Plenário do CFA encontra-se no exercício
do cargo de Conselheiro Federal Efetivo. Em seguida, cumprimentou a Câmara de Comunicação e Marketing pelo sucesso da II Jornada Acadêmica de Administração,
realizada nos últimos dias 18 e 19 e que contou com mais de 6.000 participantes, ressaltando que sucessos como esse têm que ser comemorado, momento em que
o Plenário aplaudiu a Câmara e a equipe que lá trabalha. Com a palavra, o Diretor de Comunicação e Marketing, Cons. Diego da Costa agradeceu os aplausos em
nome dele, da Câmara e de toda a equipe.
1.1.

PRÊMIO PARA OS MUNICÍPIOS MELHORES COLOCADOS NO IGM CFA (CGP)

O Cons. Fábio Mendes, Diretor da Câmara de Gestão Pública (CGP) explanou sobre a proposta de reconhecimento aos melhores municípios no IGM-CFA. A proposta,
sob a denominação Melhor Desempenho IGM-CFA 2021, tem como base 3 (três) premissas: o troféu será destinado ao município como um todo e não ao prefeito da
atual gestão; será um troféu para o melhor resultado em cada cluster (8 no total) e realização da entrega no CFA com ampla visibilidade na mídia. Na sequência, o
Cons. Rodrigo Cazelli, Vice-Diretor de Gestão Pública, reportou ser este um tema bastante complexo, exemplificando que participou de encontro com o Presidente
da Associação dos Municípios do Mato Grosso do Sul e este informou que o IGM iria impactar na campanha eleitoral dele, que naquela ocasião ele, o Cons. Rodrigo
Cazelli, esclareceu que o índice não avalia pessoas e sim o desempenho do município, que o IGM mede os indicadores de um tempo passado e que reflete
diretamente na gestão daquele prefeito. Informou que, nesta condição de poder premiar, o índice pode ser utilizado para as transferências da União; que é uma
forma de fazer com que os municípios tenham uma visão um pouco mais positiva a respeito do IGM e que eles utilizem a ferramenta a partir do impacto de
comparação dentro de uma premiação. Acrescentou que acredita que isto pode trazer um benefício muito grande, particularmente na inserção do Administrador,
ressaltando que uma questão que tem que ser percebida é se estes municípios que estão em destaque têm Administrador no quadro. Com a palavra, o Cons. Júlio

Rezende, membro da CGP informou que outra possibilidade é a utilização da ferramenta para abordagens estaduais e que ele está levando a proposta ao CRA-RN
para a criação de uma premiação, com base em critérios e metodologia, com a entrega de certificado aos 3 (três) melhores no Estado; que acredita ser interessante
aproveitar a ferramenta para ver se os Regionais têm interesse em fazer algum trabalho, que isto gera uma promoção muito grande ao CFA e ao índice. Na
sequência, o Cons. Mauro Leônidas externou seu pensamento de que para que sejamos protagonistas faz-se necessário termos um peso e que qualquer premiação,
principalmente, as que envolvem questões políticas, tem o lado bom pelo destaque, mas também tem o lado contrário. Que seria muito ingênuo da nossa parte
avaliarmos somente o lado positivo, pois, tem também o lado negativo e ainda, precisamos avaliar se temos o escopo forte para aguentar o que vem de negativo.
Acrescentou que o IGM é uma ferramenta de gestão fantástica, mas que deve servir para uma avaliação pela Prefeitura e seus gestores, porque o que está no IGM é
somente uma parte da avalição. Concluiu que se necessário nos aproximar das prefeituras para que nos sejam cedidas mais informações para robustecer o IGMACFA e que ele deve ser utilizado para aproximação das prefeituras e não como uma unidade classificatória que pode vir a ser um risco para o Sistema CFA/CRAs. Em
continuidade, várias ponderações favoráveis e contrárias à instituição da premiação foram apresentadas pelos membros do Plenário. O Presidente Mauro Kreuz após
ouvir as manifestações dos membros do Plenário ponderou que o IGM-CFA é especial, é consagrado como ferramenta, é de inspiração nacional, mas que talvez,
dotados de boa intenção poderemos entrar numa seara belicosa e indagou se caberia a nós, que damos a ferramenta, julgar, avaliar e fazer juízo de valor. Que a
avaliação cabe aos municípios, às federações, às associações e que ao fazermos isto, poderemos voltar contra nós a exitosa ferramenta que nós desenvolvemos, que
faz estas observações sem demérito nenhum à iniciativa louvável da Câmara de Gestão Pública. Antes de colocar a matéria em deliberação o Presidente Mauro Kreuz
indagou ao Diretor Fábio Macêdo se ele mantém a propositura ou se a retira, sendo respondido pelo Diretor Fábio Macêdo que a mantém porque a concepção da
propositura é proveniente de sugestão do Presidente do CRA-PI, Adm. Roberthy dos Santos quando do Fórum de Presidentes. Em deliberação a proposta foi
indeferida por maioria de votos, com as abstenções dos Conselheiros Federais Diego da Costa, Tiago Nóbrega, José Carlos Gomes, Herlígenas Araújo, Jociara Márcia,
Gilmar Camargo, Ivanilda Frazão, Pedro Alencar.
1.2.

SIMULADOR (COVID-IGM) - CGP

O Cons. Fábio Macêdo, Diretor da Câmara de Gestão Pública informou que a Câmara de Gestão Pública concebeu projeto sob a denominação de “Painel Covid” que
demonstra os recursos recebidos pelos municípios, quantidade de contaminados e quantidade de óbitos. O projeto foi divulgado somente na rede de gestão pública
e de lá partiu a ideia de torná-lo um projeto do Conselho Federal de Administração e dar publicidade dele à sociedade, por isto, submete o projeto à apreciação do
Plenário do CFA. Com a palavra, o Cons. Amilcar Pacheco cumprimentou o Cons. Fábio Macêdo pela brilhante atuação dele na Câmara e, principalmente, quanto ao
IGM/CFA. Ressaltou que hoje há no Brasil um painel do governo federal e que ele é bastante tendencioso, reportou-se ainda, à questão da CPI e entende que nós
temos uma satisfação a dar aos nossos registrados, mas que o número covid-19 já é um número vencido e que talvez, até sejamos questionados, além de não ver
uma repercussão a nível de registrados. Com a palavra, o Cons. Mauro Leônidas informou da necessidade de se refletir sobre o que estes números querem dizer para
nós e para a sociedade. Que o fato de um município receber “x” de recurso e ter “x” de óbitos não quer dizer que ele foi bem ou malsucedido. Na sequência, o Cons.
Rogério Bohn informou ficar feliz pela possibilidade de serem analisados os projetos aqui no âmbito do Plenário, que isto é sinal de que está sendo utilizada a
inteligência coletiva, que isto é fantástico. Que sempre que ele vai analisar um projeto ele avalia as oportunidades e os riscos, e que neste caso, há a oportunidade
da visibilidade, mas, um risco muito, como o de taxarem o Presidente do CFA de negacionista, ou não negacionista, de pró isso, de pró aquilo e outros tantos, e que
não vê isso como um risco necessário diante da situação em que vivemos. O Cons. Júlio Rezende informou que o CFA tem uma ferramenta de gestão que não está
interpretando e sim, compartilhando dados sobre a situação, que a ferramenta é importante e a sua utilização depende das estratégias, reforçando que o Conselho
não precisa emitir boletins para condenar A, B ou C. Com a palavra o Diretor Carlos Alberto sugeriu a redação de matéria com base nos dados oficiais, citando alguns
municípios, dos diversos partidos e cujo foco seja a falta de gestão. O Cons. Mauro Leônidas informou que entendeu que a ideia do Cons. Júlio Rezende é de que não
façamos análise, somente disponibilizemos o dado, a base de informação, a fonte de pesquisa sem análise. Momento em que o Diretor Carlos Alberto informou que
somente disponibilizar a informação não dá impacto, pois ninguém busca esse tipo de informação no Sistema CFA/CRAs. O Presidente Mauro informou que jamais
vai subscrever qualquer coisa emitindo juízo de valor que não seja sobre a gestão, como já o fez sobre a COVID-19, que não entra em dividida política, que este não é
o nosso papel e que já temos problemas suficientes. Ressaltou que o Sistema CFA/CRAs precisa da comunidade política como nunca antes precisou. Na sequência a
questão foi bastante debatida e ao final o Diretor Fábio Macêdo apresentou nova proposição, de que os dados sejam disponibilizados dentro do acesso exclusivo na
página do IGM/CFA e que somente os profissionais de Administração terão acesso e em seguida, far-se-ia uma divulgação de forma macro, apenas informando
disponibilização das informações. Em seguida, o Presidente Mauro Kreuz passou a palavra ao Assessor Jurídico, Adv. Marcelo Dionísio e este informou que havia
recebido há pouco uma publicação do Diário do Estado de Pernambuco que pode trazer uma certa luz, um ingrediente novo a esta discussão, e também, uma
preocupação, que é uma nova flecha contra os Conselhos Profissionais partindo exatamente de um dado fornecido pelo Conselho Federal de Administração, se
refere a uma indicação e um requerimento ao Presidente Jair Messias Bolsonaro, da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco. Em continuidade, o Adv.
Marcelo Dionísio procedeu à leitura de trechos do requerimento, que diz: “indicamos à mesa, ouvido o Plenário e cumpridas as formalidades regimentais, que seja
enviado um apelo ao Sr. Jair Messias Bolsonaro, Presidente da República, no sentido de que seja verificada a possibilidade de zerar ou reduzir temporariamente os
valores das anuidades das Entidades de Classe dos Conselhos Profissionais” e “dados publicados por meio de pesquisa realizada pelo Conselho Federal de
Administração no ano de 2020 demonstram que 59,3% dos profissionais liberais cessaram suas atividades em virtude de algum decreto seja em nível federal,
estadual ou municipal. Obstante toda essa dificuldade financeira a maior parte dos Conselhos Profissionais manteve a cobrança das anuidades aos seus
profissionais” e aí conclui “sendo assim, a presente indicação tem como objetivo que seja verificada a possibilidade de zerar ou reduzir temporariamente os valores
das anuidades da Entidades de Classe e Conselhos Profissionais”. Em seguida, informou que este é um alerta quanto às manifestações e decisões que o Sistema
profere. Com a palavra, o Cons. Amílcar Pachedo ressaltou que, além da preocupação com base no ora exposto pelo Adv. Marcelo Dionísio devemos nos ater ao fato
de que talvez venha a expor números que não sejam reais, e sendo ou não reais estaremos no foco de uma discussão que não vem ao nosso caso e deixou uma
indagação: porque os Conselhos de Medicina e Enfermagem não se meteram nisso e nós vamos procurar meter a mão nesta cumbuca? Concluindo que eles estão se
preservando. Finadas as ponderações, o Presidente Mauro Kreuz submeteu a proposição da Câmara quanto ao simulador COVID-19 em apreciação, sendo a mesma
indeferida por maioria de votos, com as abstenções dos Conselheiros Fábio Macêdo, Rodrigo Cazelli e Júlio Rezende.
1.3.

CRA-MT – SOLICITAÇÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA O CRA-MT PARA REFORMA DA PARTE ELÉTRICA DO CRA (CAF)

O Diretor Rogério Cristino apresentou solicitação de apoio financeiro formulada pelo CRA-MT sob o valor de R$100.000,00 para reforma da parte elétrica daquele
Regional.R$100.000,00. Informou que a Câmara de Administração e Finanças do CFA é favorável à concessão desde que haja adesão ao Protocolo de Ajuda aos CRAs
– PAC e com reposição ao CFA em 10 (dez) parcelas, com vencimento da primeira parcela em 20/07/2021. Em discussão, a concessão de apoio financeiro em questão
foi aprovada por unanimidade de votos.
1.4.

RESSARCIMENTO - ELEIÇÕES CRA-RS

O Presidente Mauro Kreuz com o intuito de deixar o Plenário ciente quanto às ações referentes ao ressarcimento dos valores das eleições pertinentes ao CRA-RS
informou que por sugestão do Assessor Jurídico do CFA, Adv. Marcelo Dionísio, concordou com a abertura de processo administrativo pela Câmara de Administração
e Finanças do CFA antes de adentrarmos com uma medida judicial de cobrança contra aquele Regional. Que a Presidência do CFA será um órgão recursal e que será
dado amplo direito à manifestação. Que a CAF certamente vai negar e encaminhar à Presidência e que esta acolherá o que foi deliberado pelo Plenário. Com a
palavra, o Adv. Marco Dionísio informou que no início do ano foi enviado expediente ao CRA-RS apontando os valores dispendidos com todo o processo das eleições
anuladas em outubro e solicitado o ressarcimento do valor de aproximadamente R$80.00,00. Que inicialmente o CRA-RS respondeu pela impossibilidade do repasse
com base em um parecer da área jurídica daquele Regional, porém, sem o encaminhamento do referido parecer jurídico ao CFA. Que o parecer foi solicitado e que
ele defende a tese de que o Conselho é um órgão autônomo, que não teria vinculação com o CFA. Acrescentou que, nós enviamos um novo expediente ao CRA-RS
esclarecendo que os Conselhos são órgãos executivos do CFA e que, portanto, estão a ele subordinados. Que novo expediente foi enviado pelo CRA-RS requerendo
os processos licitatórios do CFA que deram causa ao pedido de ressarcimento e que esta documentação deve ser expedida de hoje até segunda-feira. Informou que

paralelamente a isto sugeriu a abertura do processo administrativo para que não haja nenhum questionamento sobre a concessão do direito à ampla defesa. Com a
palavra, o Cons. Rogério Bohn, no exercício do cargo de conselheiro federal efetivo externou seu apoio à decisão do Plenário do CFA.
1.5.
RESOLUÇÃO NORMATIVA CFA Nº 543, DE 26/04/2018 QUE “DISPÕE SOBRE O REGISTRO DE ESTUDANTES DE ADMINISTRAÇÃO E CURSOS CONEXOS
NO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO (CRA) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
O Presidente Mauro Kreuz informou que se encontrou com o Presidente do CRA-SP, Adm. Alberto Whitaker e discutiu sobre o não cumprimento pelo CRA-SP da
Resolução Normativa em questão. Que na ocasião esclareceu ao referido Presidente que caso o CRA-SP insista em descumprir a norma ele terá que apresentar a
questão no Fórum de Presidentes. Que a questão foi levada à esfera jurídica e que a defesa apresentada por aquele Regional, na gestão anterior, e que foi acolhida
pela justiça federal, diz que “só podem ser registrados os egressos dos cursos de administração pública e administração de empresas”, e que por isto, não se poderia
registrar os técnicos. Em continuidade, o Presidente Mauro Kreuz expôs que, se assim o for não poderemos registrar os tecnólogos, os campos conexos, os mestres,
os doutores e os militares. Acrescentou que o processo já estava na fase de conclusão e que poderia ser criada uma jurisprudência. Informou que relatou tudo isto
ao Presidente Whitaker e a alguns outros Conselheiros Regionais em reunião plenária realizada no CRA-SP, ocasião que mostrou os riscos, os números e as
implicações efetivas que isto poderia trazer e que naquela ocasião o registro acabou sendo aprovado por unanimidade de votos. Mas, que, posteriormente, houve
nova reunião plenária, esta, com a presença do ex-Presidente do CRA-SP, com nova votação em que o registro acabou sendo aprovado, com voto favorável do
Presidente Whitaker, porém, com 5 (cinco) votos favoráveis e 4 (quatro) contrários.
2.

PROJETOS DA CCM/2021. (CCM)

O Cons. Diego da Costa informou que a nova formação da Câmara de Comunicação e Marketing conta com a participação dos Conselheiros Tiago Nóbrega, ViceDiretor e da Cons. Joaciara Márcia. Informou que as entregas foram bem potencializadas mesmo nesse período de pandemia (janeiro 104 demandas entregues,
fevereiro 124, março 186, abril 179), além dos conteúdos ao vivo no CFA Play com palestras e webinar; realização de 16 eventos nos meses de janeiro a março
(43.892 visualizações e 1.296 inscritos) e a Rádio ADM com 284 áudios publicados. Que a equipe tem feito um bom trabalho na busca por entrevistas ao tempo em
que registrou a força do time da CCM. Se reportou ainda, à realização da II Jornada Acadêmica e ao número de visualizações no Google, em torno de 2 milhões de
visualizações. Informou que a Câmara de Comunicação e Marketing é do CFA e dos CRAs e solicitou aos Conselheiros Federais que apresentem ideias e informações à
Câmara.
3.

INTERAÇÃO CFA. (CFR)

O Vice-Diretor da Câmara, Cons. Evandro Linhares informou que está muito feliz com o trabalho que está sendo desenvolvido pela CFR. Que a cada plenária está se
inteirando mais sobre as questões; que há muito trabalho na Câmara e também, muitas ideias e que elas emergirão no Encontro a ser realizado nos dias 5 e
06/07/2021 em que serão apresentadas situações práticas e pontuais com o intuito de se trazer ao Sistema CFA/CRAs uma padronização de atuação da Fiscalização.
Acrescentou que o mundo hoje vive um novo momento e que é dentro deste conceito que ENAF será realizado; que por meio do ENAF será elaborado um projeto
com base no será discutido e proposto pelos Fiscais e que a Câmara está buscando parceria com órgãos públicos com o intuito de que o setor de Fiscalização seja
consultado em questões em que haja a intermediação dos profissionais de Administração, como a de apreensão de bens aqui já tratada.
4.
FÓRUM PERMANENTE DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE/COMITÊ TEMÁTICO FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO
EMPREENDEDORA. (CFP)
O Cons. Mauro Leônidas, no exercício do cargo de Diretor da Câmara de Formação se reportou às cartilhas de “Marcas, Patentes e Desenho Industrial” desenvolvidas
pela Academia da Propriedade Industrial. Informou que o CFA coordena o Comitê de Formação e Capacitação Empreendedora Profissional no Fórum das Micro e
Pequenas Empresas e que as referidas cartilhas são fruto do trabalho deste Comitê. Informou que o CFA se faz representar no Fórum das Micro e Pequenas
Empresas. Informou ainda, que o CFA encaminhou Ofício ao Sr. Onix Lorenzoni, Ministro-Chefe da Casa Civil e que o Conselho recebeu a informação de que lá
também será criado um Fórum de modernização. Ressaltou que estas relações são muito importantes e que nós já recebemos o Ofício comunicando o aceite da
participação do CFA no Fórum em questão e que um dos argumentos por ele utilizado tem sido a ferramenta IGM-CAF.
5.

REUNIÕES REALIZADAS PELA CGP

O Diretor de Gestão Pública, Cons. Fábio Macêdo informou que houve uma reunião virtual com a Rede+Brasil que é integrada à Associações Municipais, com o
intuito de levar o IGM-CFA ao conhecimento dessa rede nacional e que após isto, houve manifestações com o objetivo de firmar termo de cooperação técnica com o
CFA; que foi realizada reunião com o Secretário de Administração de Maceió para apresentação do IGM; reunião virtual com um Vereador da Paraíba que propôs um
Projeto de Lei que trata da transparência de todos os cargos comissionados no município de João Pessoa, que isto possibilitará à sociedade avaliar quem está
gerindo o município de João Pessoa/PB. Acrescentou que foi realizada também reunião com a Prefeitura Municipal de Serra Madureira/AC para tratar da
implantação do IGM-CFA; que foi firmado Termo de Acordo Técnico com o município de Ladário/MS e que está sendo realizado trabalho junto ao município de
Corumbá, também no Estado do Mato Grosso do Sul.
6.

ENCONTRO DA REDE DE GESTÃO PÚBLICA DO SISTEMA CFA/CRAS. (CGP)

Informou que o Encontro da Rede de Gestão Pública do CFA contou com a participação de mais de 45 pessoas e 20 CRAs.
7.

LANÇAMENTO DO IGM-CFA 2021, SIMULADOR E CÁLCULO DE BRASÍLIA. (CGP)

Que em deliberação na Câmara, ficou estabelecido que o acesso restrito ao IGM-CFA será mantido até o dia 05/08 e que na semana passada foi lançada campanha
com a CCM a ser disponibilizada aos CRAs. Na sequência, apresentou o ranking dos 5 (cinco) primeiros colocados nos 8 clusters que compõem o IGM-CFA.
8.

LANÇAMENTO DA AGENDA DE GESTÃO MUNICIPAL 2021. (CGP)

Informou que a 3ª Edição da Agenda de Gestão Municipal foi lançada recentemente, que ela já contempla a nova lei de Licitação, Portarias, Decretos, etc., e está
disponível do sítio eletrônico do CFA.
9.

ATUALIZAÇÃO DO GUIA DE GESTÃO DO SISTEMA. (CGP)

Informou que o Guia foi atualizado, com a inclusão das novas Resoluções Normativas e que os Conselheiros Júlio Rezende e Márcia Jociara sugeriram a criação de um
indicador com gráficos para facilitação de visualização.
10.

II FÓRUM DE GESTÃO PÚBLICA – (CGP)

O Diretor Fábio Macêdo informou que o evento foi um sucesso e contou com a participação de quase 1.200 pessoas e 9 países. Parabenizou todos os envolvidos pela
mobilização com grandes nomes e destaques. Que o evento foi fantástico e contou com grandes personalidades públicas e técnicas. Registrou os cumprimentos ao
Presidente Jehu Aguillar e à equipe do CRA-MG. Acrescentou que compartilhará com os Conselheiros Federais o relatório com a consolidação do evento.
11.

INFORMES DA CGP

Informou que o Livro Diagnóstico Brasil – 2020 está consolidado, que ele registra o diagnóstico do IGM 2020. Que foi enviado Ofício a todos os Prefeitos e que agora
vão trabalhar com as Associações e Federações por meio da Rede e ainda, foram encaminhadas informações aos Regionais reportando à situação do Controle
Interno em cada município brasileiro.
12.

CBO – CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRO DE OCUPAÇÕES (CEPE)

O Diretor de Estudos e Projetos Estratégicos, Cons. Marcos Kalebbe informou que a Câmara firmou contato com a responsável pela CBO junto ao Ministério da
Economia e que esta informou que quanto à situação do projeto em si e que naquela ocasião o CFA foi orientado a anexar toda a documentação novamente dentro
da nova plataforma e que isto já foi feito pelo CFA. Que o CFA está em tratativas com o Ministério para que o processo possa caminhar o mais rápido possível e que
as demandas do CFA serão encaminhadas ao Ministério de forma gradual com o intuito de não assustar o Ministério quanto às demandas do CFA.
13.

DEMONSTRAÇÃO DA PLATAFORMA CLUBE DE VANTAGENS. (CRIE)

O Diretor de Relações Internacionais e Eventos, Cons. Gilmar Camargo informou que a apresentação sobre o presente item está prejudicado por conta do horário, ao
tempo em que informou que ele será abordado no Fórum de Presidentes do Sistema CFA/CRAs e que até lá o conteúdo estará mais amplo e ainda, estará suprimida
a fase de testes.
14.

INFORMES DA OLA (CRIE)

Item não abordado.
15.

INFORMES DA CRIE

O Diretor Gilmar Camargo informou que houve reunião da Rede CRIAR 2021/2022 em que foram discutidos os tópicos: O que é a CRIE; Plano de ação da CRIE para
2021/2022; O que é a Rede CRIAR e qual o seu papel?; Como se preparar para atuar na Rede CRIAR e Debate, dúvidas e sugestões. Informou que as reuniões foram
dividias em grupos com no máximo 6 (seis) CRAs com o intuito de atender a demanda de todos. Que a rede conta com 38 participantes e com representantes dos 27
Regionais. Informou que nos dias 23 e 25/09/2021 será realizado o ERPA Sul - Encontro dos Profissionais da Administração do Sul, em Foz do Iguaçu/PR sob o tema
Gestão, Inovação e Sustentabilidade e que a Comissão Executiva é composta pelos Administradores Gilmar Camargo, Coordenador Geral; Sérgio Lobo – CRA-PR,
Coordenador local e Amilcar Pacheco – CFA-PR, Membro e apresentou as peças que foram produzidas para a divulgação. Informou ainda, da realização do ERPA
Centro Oeste em Bonito/MS, nos dias 11 e 12/08/2021 sob o tema Administração 4.0 – Sustentabilidade e Agronegócio e que a Comissão Executiva é composta
pelos Administradores Ivanilda Frazão – CRIE – Coordenadora Geral, Rogério Lobo – CRA-MS, Coordenador local, Rodrigo Cazelli – CFA-MS – Membro e Gilmar
Camargo – OLA - Membro. Que ontem a Câmara recebeu a notícia de que o Prefeito de Bonito/MS baixou um decreto estabelecendo o número máximo de 40
(quarenta) pessoas por evento e que a Comissão estava trabalhando com a perspectiva de 250 participantes, com base no protocolo nacional e que hoje haverá
reunião com o CRA-MS para tratar desta questão. Na sequência, reportou-se ao ENBRA, que tem como tema central “O Impacto da Inovação Tecnológica na Gestão
das Organizações” e que dentro do ENBRA serão realizados 3 (três) Fóruns (Fórum – IV FPA Fórum das Profissionais de Administração, IFJPA – Fórum dos Jovens
Profissionais de Administração e I FPA+ Fórum dos Profissionais de Administração Mais). Em seguida, apresentou a programação prévia do ENBRA Acrescentou que
ficou estabelecido que todos os eventos do primeiro semestre seriam realizados na modalidade virtual e os do segundo semestre, na modalidade híbrida; que por
conta dos decretos cerca de 70 dias antes do evento será avaliada a possibilidade ou não da realização na modalidade presencial. Na sequência, o Diretor Gilmar
Camargo se reportou ao CRA Prev e informou que 8 (oito) CRAs têm plano de previdência administrados pela PETROS e que esta administradora resolveu
descontinuar o plano de previdência, que estes CRAs aceitaram a proposta da PETROS de migração dos associados para o Fundo Viva de Previdência e que depois,
quem desejar poderá fazer a portabilidade para o FIPECq Previdência. Em continuidade, o Diretor Gilmar Camargo apresentou o relatório estatístico do FOGESP que
contou com a participação de 9 países (México, Chile, Costa Rica, Honduras, Panamá, Portugal, França, Estados Unidos e Brasil); 1060 inscrições, 18 palestrantes, 5
mediadores, 5637 acessos ao vivo, 11 horas de conteúdo, 1295 acessos off-line. Que foram realizados painéis com os prefeitos de 3 (três) municípios com o melhor
IGM. Informou que o evento contou com um público de 50% de registrados, 41% por cento de profissionais e 9% estudantes; que a receita foi de R$29.515,00;
despesas de R$19.762,33 e superávit de R$9.752,67; mais de 1.500 atendimentos por e-mail e média de 100 atendimentos por atendente (3 atendentes). Ao final
passou a palavra à Cons. Herlígenas Araújo para a avalição conceitual, de visão e sentimento. Com a palavra, a Cons. Herlígenas Araújo informou que mais uma vez
ficou provado que a tecnologia veio para ficar, mesmo com algumas fragilidades a serem superadas. Que foi um prazer muito grande fazer parte do evento.
Ressaltou a contribuição que o evento conferiu à área de gestão pública, inclusive, com a exposição de cases de sucesso. Ao final, o Diretor Gilmar Camargo
informou que o CRA-MG promoveu homenagem a parlamentares com entrega de certificados e troféus para 30 políticos, Vereadores e Prefeitos, que são formados
em Administração e registrados no Sistema. Com a palavra, o Presidente Mauro Kreuz registrou os cumprimentos e o reconhecimento do Plenário do CFA ao Diretor
da CRIE, Cons. Gilmar Camargo, à Coordenadora da Comissão, Cons. Herlígenas Araújo e ao Presidente do CRA-MG, Adm. Jehu Aguillar pelo exitoso evento que
deixou marcas importantes para a gestão pública brasileira.
16.

OUTROS ASSUNTOS

O Cons. José Carlos Colares informou que esteve em uma audiência com o Superintende da Suframa e que este concedeu assento ao CRA na principal reunião deles
e já oficiou ao CRA o compartilhamento de um projeto a ser desenvolvido em parceria com o CRA na cidade de Manacapuru/AM. O Presidente Mauro Kreuz
externou os cumprimentos ao Presidente do CRA-AM, Adm. Nelson Aniceto. Em seguida, o Diretor Fábio Macêdo reportou-se à apresentação da CAF ontem quanto
aos balancetes e quotas-partes e pediu o registro em ata do cumprimento dos prazos pelo CRA-AC, informando que ao meio dia de ontem eles já haviam feito o
depósito e encaminhado os balancetes no período da tarde. Naquele momento, o Diretor Rogério Cristino informou que ontem havia sido dito que o prazo ainda
não havia se esgotado, que isto ocorreria somente ao final do dia de ontem, 20/05.
17.

AGENDA PARA A PRÓXIMA REUNIÃO
8ª e 9ª Sessões Plenárias, nos dias 19 e 20 de agosto de 2021, em Brasília/DF

18.

ENCERRAMENTO

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