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ATA DA 10ª SESSÃO PLENÁRIA/2021

 
Data:         06 de outubro de 2021
Horário:    Das 09h08min 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 Cris�no – CE
7. Adm. Carlos Alberto Ferreira Júnior – DF
8. Adm. Hércules da Silva Falcão - ES
9. Adm. Tiago Nóbrega S�val – 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. Cláudia de Salles Stadtlober - RS
22. Adm. Ivanilda Frazão Tolen�no – RO
23. Adm. Emerson Clayton Arantes - RR
24. Adm. Evandro Fortunato Linhares – SC
25. Adm. Mauro Kreuz – SP
26. Adm. Diego Cabral Ferreira da Costa – SE

B – Ausências Jus�ficadas   

1. Adm. Ellen Regina dos Santos Lobo - RR
2. Adm. Rogério Ramos de Souza - TO

 

ASSUNTOS EM DISCUSSÃO

1. ABERTURA

O Presidente Mauro Kreuz declarou aberta a sessão e cumprimentou todos os presentes. 

 

2. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - CFA

O Presidente Mauro Kreuz informou que antes de iniciar os trabalhos gostaria de fazer uma reflexão. Informou que as deliberações e tomadas de decisões pelo
plenário do CFA não são personalís�cas e sim ins�tucionais. Lembrou que o plenário do CFA reprovou as contas da gestão anterior e deliberou, em função de
necessidade legal, pela instauração de Tomada de Contas Especial (TCE). Que a referida Tomada de Contas levou bastante tempo, concedendo direito de réplica e
tréplica aos envolvidos. Que um dossiê pericial foi encaminhado ao Tribunal de Contas da União e ao Ministério Público Federal e, por meio de Acórdão, o Tribunal
de Contas da União determinou a instauração de Tomada de Contas Especial. Salientou que o CFA informou ao TCU que o Plenário do CFA já havia instaurado a
referida Tomada de Contas Especial e indagou ao Tribunal se a referida TCE poderia ser u�lizada para atender à determinação do Tribunal, o que foi acolhido. O
Presidente Mauro Kreuz relatou que o TCU encaminhou a Tomada de Contas Especial à Controladoria Geral da União (CGU) e que ainda hoje ele e o Cons. Rogério
Cris�no, Diretor Administra�vo e Financeiro assinarão um O�cio a ser encaminhado dos Presidentes de CRAs e Conselheiros Federais com os úl�mos informes sobre
a questão, dentre eles, o Relatório de Auditoria TCE 1.603/2021, exarado pela CGU em 10/09/2021. Que os auditores da TCE concluíram que a TCE instaurada pelo
CFA “possui os pressupostos de procedibilidade da Instrução Norma�va 71/2012 e deve ser encaminhada ao Ministro supervisor para ciência e, posteriormente, a
TCU para julgamento.” Acrescentou que no dia 17/10 o Coordenador da CGU emi�u cer�ficado de auditoria especial e declarou que “em face do exame procedido
conforme relatório de auditoria cer�fico a irregularidade das contas tratadas neste processo”. Em con�nuidade, o Presidente Mauro Kreuz informou que no dia
20/09, com base neste úl�mo, foi exarado o parecer do dirigente superior de controle interno sobre a TCE que assim concluiu “desse modo, o presente processo
encontra-se em condições de ser subme�do ao Ministro de Estado Supervisor para colhimento do pronunciamento de que trata o ar�go 52 da Lei 8.443/92 e
posterior remessa ao TCU”. O Presidente Mauro Kreuz informou que o próximo passo será o julgamento da questão no âmbito do TCU e o encaminhamento ao
Ministério Público Federal para as providências com a finalidade de ressarcimento ao CFA por conta dos danos causados.



 

3. NOTA TÉCNICA DA AUDITORIA REALIZADA NO CRA-PE (CAF/AUD), EM REGIME DE URGÊNCIA

O Diretor Administra�vo e Financeiro, Cons. Rogério Cris�no procedeu à leitura do Parecer exarado pela Câmara de Administração e Finanças (CAF) - Processo SEI Nº
476900.002995/2021-82, Documento SEI nº 1007546 - quanto ao monitoramento per�nente à comprovação de valores registrados na contabilidade do CRA-PE, nos
exercícios de 2017, 208, 2019, 2020 e 2021 (até junho), a �tulo de “Doações” e “Receitas de Congressos, Seminários e Convenções”, com base no Relatório exarado
pela Auditoria Interna do CFA (Processo SEI nº 476900.002195/2021-61, Documento SEI nº 1010850) que assim concluiu: Tendo em vista que os fatos relatados na
presente nota técnica resultaram no recolhimento a menor de cota-parte ao CFA nos exercícios de 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 (até junho), no total de
R$288.376,68. Considerando que após no�ficação expedida ao CRA-PE, não foi apresentada documentação hábil para subsidiar a classificação contábil das receitas,
no total de R$1.441.883,39, a �tulo de "Doações" e "Receitas de Congressos, Seminários e Convenções", nem restou comprovada a alegação dos Gestores do CRA-PE,
no sen�do de que a classificação indevida das receitas tenha ocorrido por mera sequência de erros contábeis e, considerando ainda, o descumprimento dos
norma�vos mencionados no item 4.3. do presente documento, encaminhamos o processo à CAF - Câmara de Administração e Finanças do Conselho Federal de
Administração, para que sejam adotadas as medidas ins�tucionais necessárias ao caso." A CAF, por unanimidade, sugere ao Plenário do CFA que aprove a
decretação de INTERVENÇÃO no Conselho Regional de Administração de Pernambuco - CRA-PE, com o afastamento dos membros da Diretoria Execu�va e da
Comissão Permanente de Tomada de Contas, pelo período de 60 (sessenta) dias, prorrogáveis, se necessário, bem como, a reabertura das contas do Regional,
referentes aos exercícios de 2017 e 2018, para análise detalhada e apuração das responsabilidades em relação aos fatos descritos na nota técnica de auditoria, de 4
de outubro de 2021 (1010850). Ato con�nuo, o Presidente Mauro Kreuz passou a palavra ao Auditor Marcello Cou�nho que ressaltou alguns pontos como o fato
grave da contabilização de forma indevida, jus�fica�vas apresentadas que mencionam ocorrência de sequência de erros contábeis que não ficaram comprovados e
que isto perdurou por pelo menos 5 (cinco) exercícios, salientando que a proposta da Câmara de Administração e Finanças tem a intenção de apurar
detalhadamente os fatos. O Presidente Mauro Kreuz registrou que manteve contato com o Conselheiro Federal de Pernambuco para expor a questão e que este
informou que não �nha ciência de nenhum dos fatos relatados. Ato con�nuo, o Auditor do CFA procedeu a explanação sobre documentos que compõem o processo
em questão. Em seguida, procedeu-se intenso debate sobre o assunto. O Diretor de Estudo e Projetos Estratégicos, Cons. Marcos Kalebbe sugeriu que anualmente a
CAF eleja três Conselhos Regionais para serem objetos de Auditoria integral. Com a palavra, o Cons. José Carlos Gomes, eleito pela jurisdição do CRA-PE, manifestou-
se entristecido pelos fatos narrados e agradeceu ao Presidente Mauro Kreuz por tê-lo chamado e conversado sobre a questão. Que entende a colocação de todos e
reforçou que não sabia do afastamento do Presidente Mauri Vieira, que este informou àquele Conselheiro Federal que já havia apresentado toda a documentação ao
CFA e ressaltou que não houve desvios e somente um erro de classificação. Em conclusão, o Cons. José Carlos Gomes pediu desculpas ao Plenário. Na sequência
seguiu-se amplo debate sobre outras possibilidades de atuação que não a Intervenção e logo após o Presidente Mauro Kreuz indagou ao Diretor Administra�vo e
Financeiro, Cons. Rogério Cris�no se havia outra forma que não a intervenção, este ressaltou que a situação é bastante grave e que o trabalho foi realizado em cima
de fatos. Em deliberação o Parecer exarado pela Câmara de Administração e Finanças foi aprovado por maioria de votos, com a abstenção do Conselheiro Federal
pela jurisdição do CRA-PE, Cons. José Carlos Gomes. Em con�nuidade, o Presidente Mauro Kreuz informou da necessidade de cons�tuição da Junta Interventora,
momento em que se candidataram como membro da Comissão os Conselheiros Federais Amílcar Pacheco, Marcos Kalebbe e Rogério Cris�no, o que foi aprovado
pelo Plenário, sendo eleito o Conselheiro Amílcar Pacheco como Presidente da referida Junta Interventora. Consultado, o Assessor Jurídico do CFA informou quais os
passos a serem seguidos: edição de Resolução Norma�va dispondo sobre a Intervenção, com afastamento da Diretoria Execu�va e da Comissão Permanente de
Tomadas de Contas por 60 (sessenta) dias e designando os membros da referida Junta Interventora; dar conhecimento à Polícia Federal e comunicar o atual dirigente
do CRA-PE, encaminhando àquele Conselho Regional cópia da Resolução Norma�va. Ato con�nuo, o Conselheiro Amílcar Pacheco agradeceu a confiança depositada
na pessoa dele e ressaltou que o trabalho será, unicamente, o de apurar os fatos, de forma correta. Em con�nuidade aos trabalhos, o Presidente Mauro Kreuz
informou ao Plenário, ressaltando o nome do Conselheiro Federal Suplente pelo CRA-RR, Emerson Arantes, que a Presidência do CFA e a Câmara de Administração e
Finanças do CFA vêm insis�ndo com o CRA-RR, desde o início do ano, sobre a abertura de conta bancária no Banco do Brasil para que o CFA possa depositar o valor
referente ao custeamento do sistema implanta e que aquele Regional é o único que ainda não recebeu o recurso financeiro. Com a palavra, o Cons. Federal Emerson
Arantes informou que firmará contato com aquele CRA com o intuito de que a situação seja resolvida o mais breve possível. Em con�nuidade, o Presidente Mauro
Kreuz reportou-se à devolução de recursos financeiros pagos a Conselheiros Regionais Suplentes, pelo CRA-PR, informando que os recursos estão sendo devolvidos.
Salientou que os próprios Conselheiros Suplentes estão procedendo à devolução, antes do tempo previamente aprovado por este Plenário. O Cons. Amílcar Pacheco
informou que a princípio o ressarcimento seria realizado pelos dois ordenadores de despesas do CRA-PR e que foi realizado parcelamento em 12 vezes no valor de
aproximadamente R$8.000,00 e que o primeiro depósito em 20/09 já foi de R$29.000,00. Informou que na data de hoje, às 15h30min ele terá reunião no Tribunal de
Contas da União com o Ministro Augusto Nardes e lá estará também com o Dr. Catelli e que entre os assuntos tratará com o Grupo Governança Brasil, que também
se fará presente, sobre a construção de um projeto estratégico de nação. Informou que os Conselheiros Federais receberam cópia de O�cio enviado aos CRAs se
reportando a ACAdm informando que alguns Conselhos Regionais estariam assinando convênio com o CRA-RJ e a Universidade Corpora�va, mesmo o Sistema tendo
a ACAdm (CFA/CRAs) e que no úl�mo parágrafo do referido O�cio foi solicitado aos CRAs que se abs�vessem de promover assinaturas de convênios com o CRA-RJ,
ressaltando que a Universidade Corpora�va não é do CRA-RJ e que o Diretor-Geral que assina o convênio foi condenado pelo CFA, por unanimidade de votos. Que
em ano anterior ficou estabelecido no Plenário deste CFA que a Universidade Corpora�va viria para o CFA e ficaria sob a gestão da Câmara de Formação Profissional,
mas que isto nunca ocorreu. Ressaltou que posteriormente ficou constatado que a Universidade Corpora�va é um módulo do SIFA e que, portanto, ela não pertence
ao CRA-RJ. Que será solicitado à Presidência do CRA-RJ que apresente comprovantes de que a Universidade Corpora�va é daquele Regional, uma vez que ele está
firmando convênios com entes desta Autarquia. Com a palavra, a Diretora de Formação Profissional, Cons. Cláudia Stadtlober informou que até o momento a ACAdm
possui 1.200 par�cipantes e solicitou aos Conselheiros Federais que promovam a divulgação da plataforma que é do Sistema CFA/CRAs. O Diretor de Gestão Pública,
Cons. Fábio Macêdo sugeriu que o assunto seja pontuado no Fórum de Presidentes do Sistema CFA/CRAs. Ato con�nuo, o Cons. Júlio Rezende sugeriu a preparação
de um trabalho intercameral (CFP, CRIE e CCM) para a apresentação no Fórum de Presidentes do Sistema CFA/CRAs abordando não só a ACAdm como também, o
Clube de Vantagens.

 

4. GRUPOS DE TRABALHOS DEBATIDOS E ESTABELECIDOS NO ENAF. (CFR) – INFORMATIVO

O Diretor de Fiscalização e Registro, Cons. Carlos Alberto inicialmente pediu desculpas aos membros do Plenário e informou que é Superintendente Federal de
Agricultura subs�tuto do Distrito Federal e jus�ficou o fato de estar chegando atrasado às sessões plenárias por estar sendo bastante demandado por conta do
trabalho. Quanto aos grupos de trabalho informou que todos eles foram designados logo no início de setembro; que são 9 grupos, sendo 4 deles relacionados à
Câmara de Administração e Finanças, quais sejam: grupo para acompanhar os trabalhos que a Implanta está realizando nos estados e os outros três, relacionados à
cobrança, grupo SERASA/SPC, grupo de protesto e de CADIN. Os demais estão vinculados à Câmara de Fiscalização e Registro. Salientou que o prazo concedido para
a conclusão dos trabalhos foi exíguo e que quase todos os grupos requereram prorrogação de prazo para apresentação dos trabalhos, principalmente por conta da
entrega do produto, que pode ser um manual, car�lha, roteiro, procedimento operacional padrão, ou seja, um produto palpável.

 

5. CONTROLADORIA GERAL DE UNIÃO - CGU

O Diretor de Fiscalização e Registro, Cons. Carlos Alberto informou que o CRA-BA realiza fiscalização intensa na área de transporte escolar, que a Controladoria Geral
da União (CGU) se apropriou de Acórdão do TCU e tem sugerido que as licitações nas prefeituras não exijam o registro destas empresas nos Conselhos de
Administração e que a Câmara de Fiscalização e Registro elaborou parecer técnico com explanação sobre a jus�fica�va para o enquadramento das empresas de
transporte escolar à área de Administração. Informou que houve reunião com os técnicos do CRA-BA e com os auditores da Controladoria Geral da União e que ele,
Cons. Carlos Alberto, fez explanação sobre a mo�vação do registro nos CRAs, salientando na ocasião, que a a�vidade envolve logís�ca, locação de mão de obra e que
as empresas detectadas com problemas pela CGU se deve justamente ao fato delas não terem registro no CRA. Que ao final da explanação o auditor informou que a
CGU realiza trabalho intensivo naquela área justamente por haver muito problema e que a fiscalização realizada pelo Conselho Regional não faz diferença alguma e
que naquelas empresas a corrupção é solta e que ele poderia apresentar uma relação das empresas que têm registro no CRA e que têm problemas. O Cons. Carlos



Alberto, Diretor de Fiscalização e Registro informou que diante daquele fato ele sugeriu a realização de convênio entre o Conselho e a CGU com o obje�vo de
obtermos a relação da CGU e assim o Regional atuar de forma incisiva sobre elas e que neste momento o auditor informou que não seria necessário realizar
convênio para isto uma vez que as informações estão disponíveis no portal da transparência. Em con�nuidade, informou que ele assumiu então o compromisso de
realizar levantamento das empresas por meio do portal, discu�r com os auditores da CGU sobre os escopos dos problemas e realizar a fiscalização, para
posteriormente, discu�r novamente com a CGU com o obje�vo de que a questão seja revista e, que neste momento, o auditor salientou que restava ainda o Acórdão
do TCU. Com a palavra, o Presidente Mauro Kreuz informou que devido a estes fatos é que ainda não foi marcada reunião com o Ministro e decidiu-se recuar para
verificarmos como a situação ficará. Neste momento, o Diretor Carlos Alberto informou que na reunião da CFR realizada ontem foi discu�da a possibilidade de
reunião de cortesia com o Ministro pelo fato dele haver indagado ao Cons. Hércules Falcão sobre o Presidente, sendo a proposta acolhida pelo Presidente Mauro
Kreuz.

 

6. CIP DIGITAL

O Diretor de Fiscalização e Registro, Cons. Mauro Kreuz informou que esta é uma questão complexa e bastante polêmica e que a Câmara está envolvida com a
licitação já há quase um ano. Procedeu à breve relato sobre as diversas mudanças promovidas quanto à forma de impressão da CIP no decorrer dos úl�mos anos.
Informou que ainda não houve falta de suprimento por conta de um grande número de carteiras adquiridas pelo CRA-DF. Em seguida apresentou informações sobre
os custos das carteiras de PVC e de policarbonato e que esta úl�ma teve o preço elevado por conta da inserção do chip. Relatou que o CFA comprou anteriormente
uma impressora para cada um dos CRAs, ao custo unitário de R$25.000,00 e que recentemente ele descobriu que as referidas impressoras são des�nadas à
impressão em PVC e que a gente imprime em policarbonato; que para a referida impressão ainda se faz necessária a realização de ajustes na impressora para ela não
esquentar muito e queimar. Com a palavra, o Presidente Mauro Kreuz salientou que este fato não é culpa do Plenário e que ele é fruto de uma decisão monocrá�ca
da gestão anterior. Em con�nuidade, o Cons. Carlos Alberto informou que o Coordenador de Informá�ca do CFA, Sr. José Carlos de Araújo Ferreira propôs a aquisição
das carteiras em PVC. O Diretor Carlos Alberto relatou que a referida carteira é mais barata, aceita a inserção de chip e que mesmo as inscrições sendo apagadas
com mais facilidade ainda vale à pena. Acrescentou que o chip não tem u�lidade nas nossas carteiras e informou que o Coordenador de Informá�ca do CFA
exemplificou a situação dos advogados que têm chip em suas carteiras, mas que para a sua u�lização faz-se necessário o uso de um aparelho com um cabo USB e
que a maioria opta hoje pelo uso do token, que dispensa o chip. Ao final, concluiu ser mais vantajoso o uso da carteira em PVC.

 

7. BIG DATA

O Diretor Carlos Alberto informou que já existem vários convênios e que o CFA está em busca de firma convênio com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e
com a RAIS, e que ficou decidida a necessidade de contratação do Big Data e solicitou ao Presidente ao Diretor Rogério Cris�no providências para agilizar junto às
áreas envolvidas a referida contratação, pedindo prioridade nesta questão.

 

8. PROPOSTA DE ACT CFA/SEAF. (CGP) – INFORMATIVO

O Diretor de Gestão Pública, Cons. Fábio Macêdo informou que em visita realizada à Secretaria Especial de Assuntos Federa�vos foram discu�das trata�vas para o
estabelecimento de Acordo de Cooperação Técnica.

 

9. 2º WEBINAR GUERREIRO RAMOS – UM ENCONTRO DE GERAÇÕES. (CGP) – INFORMATIVO

O Diretor Fábio Macêdo informou que foram realizados 2 encontros e ressaltou a importância dos eventos que promovem o conhecimento per�nente ao Guerreiro
Ramos.

 

10. WORKSHOP DE GESTÃO PÚBLICA – CRA-AC. (CGP) – INFORMATIVO

O Diretor Fábio Macêdo informou a retomada dos workshops salientando que no dia de amanhã, 07/10 o workshop será realizado no CRA-AC. Informou ainda que
ficou faltando a realização dos Workshops nos CRAs do RN, SC, CE, SP, MT, MA e SE e que essas realizações serão reiniciadas agora. Em seguida, em nome do
Presidente do CRA-AC, Adm. Rui Feitosa agradeceu pela retomada do projeto e pelo atendimento à solicitação de realização naquele Regional.

 

11. INFORMES CGP

O Diretor de Gestão Pública, Cons. Fábio Macêdo procedeu ao relato dos informes per�nentes à Câmara de Gestão Pública.

Prêmio CFA Guerreiro Ramos – Informou da edição da Resolução Norma�va em aprovação ao Prêmio e solicitou aos Conselheiros Federais divulgação do Prêmio
cujo tema é “Gestão em Tempos Desafiadores” e que a entrega dos trabalhos foi prorrogada para até 15 de outubro.

IGM/CFA – Informou que foram publicadas 69 matérias pelo Brasil inteiro. Que a par�r de 2022 o CFA terá o domínio integral da ferramenta, desenvolvida
inteiramente pelo CFA.

 

12. NÚMEROS DE PRODUÇÃO DA CCM NO MÊS DE SETEMBRO. (CCM) – INFORMATIVO

O Diretor de Comunicação e Marke�ng, Cons. Diego da Costa se reportou aos números de seguidores das redes sociais do CFA:

Instagram: 87.424Facebook: 394.000Linkedin: 22.5400Twi�er: 3.121

Em con�nuidade, informou que recentemente o CFAPlay alcançou 20.000 inscritos e que nos primeiros nove meses de 2021 o canal conquistou mais inscritos do que
em 2019 e 2020, além também, de ter �do mais horas de exibição de conteúdo no período ora citado, do que somado nos anos de 2019 e 2020. Que durante a
pandemia quadruplicou-se a média de visualizações por usuário em relação aos dois anos anteriores e que o trabalho realizado no ano passado com o Governo do
Estado de São Paulo ajudou bastante nesse crescimento. Ao final, convocou os Conselheiros Federais a se inscreverem no canal no youtube.   

 

13. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO CFA 2º TRIMESTRE DE 2021. (OUVIDOR) – INFORMATIVO

O Ouvidor, Cons. José Carlos Colares procedeu à apresentação do relatório demonstra�vo da Ouvidoria per�nente ao 2º trimestre do ano em que constam o número
das demandas; �pificação por categoria (denúncia, elogio, reclamação, solicitação e sugestão). Que o maior índice de demanda se referiu à categoria de solicitação;
o segundo, reclamação e em seguida, sugestões. Com a palavra, a colaboradora Maria Auxiliadora Jerônimo informou que as sugestões se referiram à melhoria na
confecção da CIP; inclusão de novos cursos conexos. Outro tópico destacado no relatório se refere ao perfil do solicitante sendo destacado o maior percentual de
pessoa �sica e somente 8% de pessoa jurídica; profissionais registrados (78%). O Presidente Mauro Kreuz indagou se é possível verificar se as solicitações
provenientes das pessoas �sicas são de profissionais que estão em dia, sendo respondido pela colaboradora Maria Auxiliadora que ela faz a consulta dentro da
plataforma do cadastro nacional e que não sabia dizer se lá dispõe desta informação. Em con�nuidade, o Cons. José Carlos Colares informou que a classificação por
gênero registrou que 56% demandas foram provenientes de homens e 42% de mulheres; que das demandas respondidas 77 se referem às normas vigentes e 19



quanto à Fiscalização. Logo em seguida, apresentou as demandas por região. Findas as explanações sobre o relato o Cons. Amílcar Pacheco parabenizou a Ouvidoria
pelo trabalho realizado sendo os seus cumprimentos referendados pelo Presidente Mauro Kreuz.

 

14. REDE NACIONAL DE ADMINISTRADORES CONSULTORES DE MPES. (CFP) – INFORMATIVO

O Vice-Diretor de Formação Profissional, Cons. Mauro Leônidas informou que hoje existem 757 profissionais cadastrados na Rede Nacional de Administradores
consultores de MPEs. Destacou os CRAs que receberam a capacitação em MPEs AL 16, MA 16, PA 22, PI 20, RJ 18, DF 29, GO 23, MS 37, MT 26, SE 24, BA 45, CE 37,
RR 37, SC 39, SP 53, AC 55, AM 37, AP 42, ES 59, RN 62, RS 60. Salientou que esta é uma parceria do CFA com o Fórum das Micro e Pequenas Empresas e que
apresentou estes números em reunião realizada com o Secretário da Secretaria de Produ�vidade do Ministério da Economia, Sr. Carlos da Costa e que ele gostou
bastante de saber sobre a Rede de Profissionais em MPEs. Informou que o projeto básico para o ano que vem indica que os cursos serão realizados na modalidade
EAD aos CRAs MG, PB, PE, PR, RO e TO.

 

15. IMERSÃO ESTRATÉGICA

A Diretora de Formação Profissional, Cons. Cláudia Stadtlober apresentou breve relato sobre as a�vidades até então realizadas, pontuando uma a uma, dentre elas a
questão per�nente à crise ins�tucional, para a qual foram realizadas algumas reuniões, momento em que o Presidente Mauro Kreuz salientou a importância de a
iden�dade profissional ser trazida para apreciação do Plenário na reunião de dezembro com o intuito de a campanha ser realizada em 2022. Com a palavra, o Cons.
Diego da Costa, Diretor de Comunicação e Marke�ng informou que a questão agora se refere ao aspecto operacional por conta da realização da semana temá�ca e
do ENBRA que consumiram bastante a equipe da Câmara de Comunicação e Marke�ng. Em con�nuidade, a Diretora Cláudia Stadtlober sugeriu a retomada da
análise do conteúdo proveniente da imersão com o obje�vo de serem revisados os prazos. Com a palavra, o Presidente Mauro Kreuz informou que na sessão
plenária de dezembro o tema será trazido novamente à discussão.

 

16. CBA

O Presidente Mauro Kreuz informou que recebeu o escopo do projeto e procedeu à breve leitura sobre o documento, citando o público; data-limite para conclusão;
perspec�va e obje�vo estratégico; obje�vo no BSC e outros. Com a palavra, a Diretora Cláudia Stadlober informou que a ideia agora é avançar na contratação com o
obje�vo de se cumprir os prazos e iniciar o processo.

 

17. INFORMES DA CRIE

O Diretor de Relações Internacionais e Eventos, Cons. Gilmar Camargo procedeu aos informes.

XXVII ENBRA – A realizar-se nos dias 06 a 08/10/2021, que os trabalhos foram divididos em quatro Comissões: Comissão ENBRA, Comissão das Mulheres, Comissão
Profissionais+ e Comissão Jovens Profissionais. Apresentou a programação do evento que será realizado 100% on line e informações sobre os Fóruns que serão
realizados juntamente com o ENBRA.

Clube de Vantagens – O Diretor Gilmar Camargo informou que foram firmadas novas parcerias: HC Pneus, Dias Praia Residencial (Porto Seguro-BA), Associação
Nacional dos Profissionais de Relações Internacionais (Rio de Janeiro-RJ) e que está em andamento o estabelecimento de parcerias com o SEST/SENAT, SESC,
BANCORBRÁS e SEBRAE.

Eventos apoiados - 2º Encontro de Tecnólogos em Gestão de Negócios (CRA-CE), em 04/09/2021 e Conecta SEBRAE Agrolab (CRA-RO/SEBRAE).

Em seguida, o Diretor Gilmar Camargo reportou-se às carteiras para os Conselheiros Federais Efe�vos e Suplentes.

 

18. INFORMES DO PORTAL TALENTOS. (CEPE) – INFORMATIVO

O Diretor de Estudos e Projetos Estratégicos, Cons. Marcos Kalebbe informou que o trabalho está em desenvolvimento internamente no CFA, que já foi feita uma
apresentação inicial à CEPE e que 3 Regionais (MA, PB e MT) estão fazendo testes quanto à funcionalidade do sistema. Com a palavra, o Colaborador Weuller Santos,
Analista de Sistemas do CFA procedeu à apresentação sobre o sistema, que tem o obje�vo principal de ser a plataforma oficial da Administração para conectar
empresas aos profissionais de administração (talentos), por meio das oportunidades; obje�vos secundários, a prospecção de novos registros; auxiliar os CRAs no
processo de fiscalização; mapear as formações acadêmicas dos profissionais de administração, mapear as experiências profissionais dos profissionais de
Administração e outros. Reportou-se às etapas concluídas e a serem concluídas ressaltando os retornos possíveis ao Sistema com a execução do projeto. Ao final da
apresentação, o Presidente Mauro Kreuz cumprimentou o colaborador Weuller Santos e a CEPE pelo trabalho. Com a palavra, o Diretor Marcos Kalebbe salientou
que o CFA Talentos não visa somente a inserção do profissional no mercado, mas também, em auxiliar o Sistema CFA/CRAs na área de Fiscalização.

 

19. AGENDA PARA A PRÓXIMA REUNIÃO

11ª e 12ª Sessões Plenárias, a realizar-se, respec�vamente, nos dias 09 e 10/12/2021.

 

20. ENCERRAMENTO

O Presidente agradeceu a todos e declarou a sessão encerrada às 13 horas.

 

 

Lida e aprovada a ata, assinam:

 

 
 
 

Adm.  Francisco Rogério Cris�no Adm.  Mauro Kreuz

Diretor Administra�vo e Financeiro Presidente do CFA
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