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ATA DA 7ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CFA EM 2021

DATA:
17 de novembro de 2021
HORÁRIO: 17/11 – 13h50 às 18h
LOCAL:
Sede do CFA, em Brasília/DF
PRESIDÊNCIA: Adm. Mauro Kreuz
SECRETARIA: Adm. Francisco Rogério Cristino

A – Conselheiros Federais presentes
1. Adm. Mauro Kreuz – SP, Presidente
2. Adm. Francisco Rogério Cristino – CE, Diretor da CAF
3. Adm. Carlos Alberto Ferreira Júnior – DF, Diretor da CFR
4. Adm. Claudia de Salles Stadtlober – RS, Diretora da CFP
5. Adm. Diego Cabral Ferreira da Costa – SE, Diretor da CCM
6. Adm. Gilmar Camargo de Almeida – MG, Diretor da CRIE
7. Adm. Fábio Mendes Macedo – AC, Diretor da CGP
8. Adm. Marcos Kalebbe Saraiva Maia Costa – PB, Diretor da CEPE
B –Convidados
1. Adm. José Carlos de Sá Colares– AM
2. Adm. Amilcar Pacheco dos Santos - PR
C – Ausências justificadas
1. Adm. Rogério Ramos de Souza – TO, Vice-Presidente

ASSUNTOS EM DISCUSSÃO

1.

ABERTURA

O Presidente Mauro Kreuz cumprimentou os membros da Diretoria Executiva e convidados, saudou os colaboradores e desejou a todos uma boa reunião. Em
seguida, justificou a ausência do Cons. Rogério Ramos, Vice-Presidente, devido às atividades dele em Palmas/TO.
2.

APRECIAÇÃO DA ATA DA 6ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA, REALIZADA NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2021, EM BRASÍLIA/DF

Em apreciação a ata foi aprovada por unanimidade de votos.
3.

CONSIDERAÇÕES E REFLEXÕES DA PRESIDÊNCIA

O Presidente Mauro Kreuz informou que estamos em novembro, fechando o ano, saindo da pandemia e voltando à normalidade com os trabalhos na modalidade
presencial. Que o ano que vem será um ano extremamente delicado, com eleições gerais e de 2/3 no Sistema CFA/CRAs. Solicitou a cada um que cuidem muito de
tudo que venham a falar, cada atitude, porque a Diretoria Executiva será testada em todos os sentidos, assediada e pressionada de toda ordem. Salientou ser
necessário que a Diretoria seja, ressaltando que a gestão deve vir em primeiro lugar. Acrescentou que haverá renovação importante no plenário e que para algumas
pessoas as questões políticas se tornam a razão de ser na vida, haja vista as experiências que já tivemos e estamos tendo; que a Diretoria precisa estar atenta e mais
zelosa ainda do que já tem sido. Informou que as eleições do CRA-RS foram anuladas por decisão judicial por inconsistência de assinatura de membro de chapa.
Informou que foi chamado ao gabinete do Ministro do Tribunal de Contas da União, Sr. Augusto Nardes, que o ministro deseja firmar parceria para adesão do CFA à
Rede Governança Brasil e que o referido Ministro tem interesse de levar o IGM-CFA para a Rede Governança Brasil. Que o Ministro falou que está recebendo muitas
denúncias que envolvem a profissão de Administrador e que antes de qualquer iniciativa de Ofício ele quis conversar com o Presidente Mauro Kreuz. Informou que
na semana que vem o Ministro Augusto Nardes estará na reunião no Conselhão e que dentre os assuntos falará sobre as prestações de contas, sobre adequação à
Lei Geral de Proteção de Dados, fiscalização, acrescentando que sobre este último ítem, o Ministro ressaltou que gasta-se muito com outras coisas que não a
fiscalização. Ato contínuo, o Presidente Mauro Kreuz relevou a necessidade de agirmos sobre o trabalho de imersão, que a partir dele devem ser feitas as entregas
pactuadas.

4.
HOMOLOGAÇÃO DE AD REFERENDUM DA RESOLUÇÃO NORMATIVA CFA Nº 609, DE 8/0102021 QUE “ALTERA O REGULAMENTO QUE ESTABELECE
OS MODELOS E PADRÕES PARA CONFECÇÃO DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL (CIP) A SEREM EXPEDIDAS PELOS CONSELHOS REGIONAIS DE
ADMINISTRAÇÃO”
O Presidente Mauro Kreuz submeteu à homologação a Resolução Normativa CFA nº 609, de 08/10/2021, sendo a mesma aprovada por unanimidade de votos.
5.

PEDIDO DE LICENÇA TEMPORÁRIA DO MANDATO - CONSELHEIRO FEDERAL WAGNER SIQUEIRA

O Presidente Mauro Kreuz submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o pedido de licença temporária do mandato de Conselheiro Federal Efetivo requerido pelo
Adm. Wagner Siqueira até 30/08/2022. Em deliberação o pleito foi aprovado por unanimidade de votos e será encaminhado para deliberação do Plenário do CFA.
6.

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO CFA. (CAF)

O Diretor Administrativo e Financeiro, Cons. Rogério Cristino informou que o saldo disponível em conta, na presente data, é de R$19.829.657,97
7.

CONTROLE DE RECEBIMENTO DOS BALANCETES E COTAS PARTES. (CAF)

O Diretor Administrativo e Financeiro, Cons. Rogério Cristino informou que os CRAs de PE (setembro) e PR (julho, agosto e setembro) encontram-se pendentes com a
apresentação dos balancetes. Quanto à ajuda financeira, o CRA-AP encontra-se pendente com o pagamento pertinente ao mês de novembro de 2021. Informou que
o CRA-PA está com pendência quanto ao pagamento da parcela com vencimento em 20/10 pertinente ao acordo de cotas-partes. Informou que a Câmara de
Administração e Finanças enviou Ofício Circular aos Diretores e Coordenadores de Câmaras do CFA requerendo a apresentação das expectativas de despesa e/ou
necessidades/projetos das câmaras para elaboração e apreciação do orçamento do exercício 2022. Salientou que a data-limite para apresentações das informações é
19/11/2021. Ato contínuo, o Diretor Administrativo e Financeiro, Cons. Rogério Cristino passou a palavra ao Adm. Isaias Santos, Coordenador de Recursos Humanos
e de Apoio Administrativo para apresentar informações sobre a avaliação de desempenho do corpo de colaboradores do CFA. Com a palavra, o Adm. Isaias Santos
informou que a avaliação de desempenho se dará no período de 22/11 a 22/12/2021. O Presidente Mauro Kreuz informou que para a elaboração do orçamento de
2022 será utilizada a mesma metodologia utilizada para o exercício de 2021, com alocação de reserva de contingências importantes e ressaltou a necessidade de se
continuar perseguindo o crescimento financeiro do CFA para conferir tranquilidade à gestão que dará início em 2023. O Diretor Rogério Cristino informou que hoje
será enviado Ofício Circular aos CRAs concedendo prazo para encaminhamento do orçamento ao CFA até 30/11/2021.
8.

PROJETO PORTAL-MODELO. (CCM)

O Diretor de Comunicação e Marketing, Cons. Diego da Costa procedeu à apresentação do portal modelo. Informo que o referido portal foi criado em 2016 baseado
no projeto Portal –modelo legislativo. Que a implantação do portal foi concluída em 20 CRAs e no CFA e que gerou mais de 10 mil notícias e divulgações; mais de mil
páginas criadas e 12 mil arquivos. Informou que o projeto foi entregue com economicidade uma vez que a previsão do custo era de R$15.000,00, mas que foram
investidos R$6.625,00. Em seguida, comunicou que a próxima etapa prevê o estabelecimento de Acordo de Cooperação Técnica entre o CFA e os CRAs e ainda,
manutenção técnica prevendo a segurança e a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).
9.

CLUBE DE VANTAGENS. (CRIE)

O Cons. Gilmar Camargo, Diretor de Relações Internacionais e Eventos apresentou informações sobre o Clube de Vantagens, destacando como benefício a concessão,
o desconto e o tratamento diferenciado para estudantes e profissionais de administração registrados e em dia com o seu CRA. Que os beneficiários do Clube de
Vantagens são: profissionais de administração devidamente registros e adimplentes; dependentes diretos (pais e filhos) e cônjuges; os sócios da pessoa jurídica
devidamente registrado e adimplente; estudantes de administração devidamente registrado no CRA do seu estado e colaboradores do Sistema CFA/CRAs e seus
dependentes diretos. Informou que os descontos serão ofertados para lojas on-line, estabelecimentos conveniados nos mais diversos segmentos: gastronomia,
viagens, educação, vestuário, lazer e muito mais. As condições para os registrados utilizarem o Clube de Vantagens são: estar registrado e adimplente com o CRA do
seu estado e ter satisfeito esta condição no cadastro do CRA até dia 30 do mês anterior à utilização do Clube de Vantagens. Os parceiros poderão ser as pessoas
jurídicas que tenham produtos ou serviços de interesse dos profissionais de Administração e ofereçam condições especiais e descontos diferenciados na aquisição
dos itens e que estejam em situação regular no INSS, FGTS, Receitas Federal e Estadual e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. O Diretor Gilmar Camargo
informou ainda a forma de divulgação do Clube de Vantagens que se dará a partir do engajamento dos CRAs na promoção de novas parcerias e ampla divulgação
juntos aos profissionais registrados e potenciais profissionais abrangidos em nosso sistema e que o CFA contribuirá na divulgação, gerenciamento e modernização
contínua da plataforma do Clube de Vantagens.
10.

RESULTADOS DO XXVII ENBRA. (CRIE)

O Cons. Gilmar Camargo, Diretor de Relações Internacionais e Eventos procedeu ao relato sobre os resultados do XXVII Encontro Brasileiro de Administração (ENBRA)
realizado nos dias 6 a 08/10/2021, em Salvado/BA, totalmente na modalidade on line e gratuito, sob o tema “O Impacto da Inovação Tecnológica na Gestão das
Organizações”. Abaixo registramos alguns dados extraídos do relato apresentado pelo Diretor Gilmar Camargo:
Inscrições no XXVII ENBRA
Estudantes área da Administração
Profissionais registrados
Profissionais outras áreas
Empresários

2.853
1.203
419
361

59%
25%
9%
7%

4.836
Inscrições no XXVII ENBRA
BA 1.710

AL

144

GO

58

RS

278

PA

142

TO

52

MG

266

PI

129

MT

37

RJ

261

PR

119

AC

32

SP

212

CE

113

ES

32

MA

195

PB

108

RR

31

RS

189

DF

106

AP

28

AM

172

SC

80

MS

28

PE

145

RO

69

SE

9

59%
41%

Público

Curtidas

Mais de 5.000

Mais de 21.000

Receita do XXVII ENBRA

Expositores

0,00

63

Custo do XXVII ENBRA

Transmissão

14.670,50

3 dias - 21 horas

11.

VISITA DOS REPRESENTANTES DE CONSELHOS PROFISSIONAIS DA AMÉRICA LATINA. (CRIE)

O Diretor Gilmar Camargo informou que representantes dos Conselhos Profissionais da América Latina, das Colômbia, México, Paraguai e Peru, dentre eles, os
Administradores Luis Molina Almanza e Walter Lucio Bolaños Gandolfo visitarão o Conselho Federal de Administração no período de 07 a 10/12/2021. Apresentou a
agenda a ser cumprida por eles naquele período e salientou que naquela ocasião serão apresentadas algumas informações sobre o Sistema CFA/CRAs. A agenda
conta ainda com a realização de visitas externas às instituições brasileiras como a Universidade de Brasília, Embratur, Itamarati, Confederação Nacional de Indústria e
outros. Informou ainda, que serão apresentados alguns serviços e produtos do CFA como o Clube de Vantagens, Fórum Internacional de Administração, IGM,
ACAdm, Certificação.
12.

INFORMES DA CRIE

O Diretor Gilmar Camargo informou que foi lançado o edital para realização do XVII Fórum Internacional de Administração – FIA e que o prazo para candidatura se
encerra em 30/11/2021. Que os editais para os Encontros Regionais de Profissionais de Administração (ERPAs) estão em aberto, com data para encerramento de
candidaturas também em 30/11/2021 e que o único que está definido é o ERPA Sul, a realizar-se no Paraná. Se reportou às parcerias em andamento, quais sejam:
CONANDA – Conselho Nacional da Criança e Adolescência que aquele órgão enviará ao CFA o protocolo de intenções e que após isto a CRIE verá a pertinência com
as outras Câmaras, como a Câmara de Gestão Púbica, por exemplo. Que a adesão ao CONANDA vai de encontro aos objetivos do Pacto Global e das ODS (objetivos
de desenvolvimento sustentável). Há ainda, previsão de parceria com o SEST / SENAT (Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do
Transporte), SESC (Serviço Social do Comércio), BANCORBRÁS e SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas).
13.

NOVO MARCO LEGAL DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO. (CFP)

A Diretora de Formação Profissional, Cons. Cláudia Stadtlober informou que o Parecer CNE/CES nº 438, de 07/10/2020 foi homologado no dia 08/10/2021 pelo
Ministro da Educação, Prof. Milton Ribeiro. Que o trabalho é resultado da união de esforços daqueles que compõem o Sistema CFA/CFAs e de entidades parceiras,
tais como a Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Administração (ANGRAD). Informou que já foram realizadas várias lives no Sistema CFA/CRAs com o
intuito de se discutir sobre a questão e que vê com preocupação a maneira como as Instituição conduzirão o assunto. Que a Resolução CNE/CES 5, de 14/10/2021 foi
homologada pelo MEC no dia 18/10/2021. A referida Resolução assegura diretrizes alicerçadas por competências, enfatizando a conexão entre a teoria e a prática,
condição fundamental ao processo de formação do Administrador para o mercado de trabalho. Outra vertente tem como premissa a realização de práticas
profissionais supervisionadas.
14.

PESQUISA NACIONAL DO ADMINISTRADOR E DO TECNÓLOGO. (CFP)

A Diretora de Formação Profissional, Cons. Cláudia Stadtlober apresentou informações sobre os resultados da reunião ocorrida no dia 28/11/2021 com a equipe da
Fundação Instituto de Administração (FIA) quando foi analisado o projeto básico da 7ª Pesquisa Nacional, a qual será desenvolvida virtualmente. Informou que a
reunião foi muito boa e que ações estão sendo adotadas no âmbito da Câmara de Formação Profissional com o objetivo de apresentar ao plenário do CFA
proposição no sentido de que seja realizada pesquisa de opinião a partir de janeiro de 2022. Informou ainda, que assunto será incluído no orçamento para o ano que
vem.
15.

INFORMES DA CFP

A Diretora de Formação Profissional, Cons. Cláudia Stadtlober informou que participou do 32º Encontro Nacional de Cursos de Graduação em Administração –
ENANGRAD, realizado de 11 a 15/11 do corrente ano e que o evento contou com temáticas bem relevantes, com aproximadamente 570 inscritos. Que no ano que
vem o Encontro será realizado na PUC, no Rio Grande do Sul.
16.
LEI 11.788/2008 (ESTÁGIO DE ESTUDANTES E RN CFA 569/2020 (COORDENADORIA NACIONAL DE COMBATE ÀS FRAUDES NAS RELAÇÕES DE
TRABALHO). (CFR)
O Diretor de Fiscalização e Registro, Cons. Carlos Alberto informou que estarão presentes no Fórum dos Presidentes os Procuradores do Trabalho, Dr. Tadeu
Henrique Lopes da Cunha - Coordenador Nacional da CONAFRET (Coordenadoria Nacional de Combate às Fraudes nas Relações de Trabalho do Ministério Público do
Trabalho) e o Dr. Gustavo Rizzo Ricardo – Coordenador do GT Estagiários do CONAFRET. Que na ocasião eles farão apresentação sobre os objetivos do Guia
Operacional, em atendimento ao disposto no Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o CFA e o MPT, considerando as ações de verificação de possíveis desvios
no que se refere ao estágio exercido pelos estudantes de Administração.
17.

INFOCONV-WS- SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA CONVENENTES VIA WEB SERVICE – CONVÊNIO CFA/RFB. (CFR)

O Diretor Carlos Alberto informou que foi o CFA firmou convênio guarda-chuva com a Receita Federal do Brasil – RFB e que agora cabe aos CRAs a assinatura do
Termo de Adesão.
18.

SOLUÇÃO BIG DATA. (CFR)

O Diretor de Fiscalização e Registro, Cons. Carlos Alberto apresentou informações sobre as providências adotadas no âmbito do CFA para a abertura de processo de
contratação de empresa especializada em Tecnologia Big Data Analytics ou BDA. Informou que já foram realizadas duas reuniões com empresas diferentes com o

intuito de elaboramos o Termo de Referência para soltar a licitação.
19.

INFORMES DA CFR

O Diretor Carlos Alberto reportou-se aos trabalhos dos grupos do Encontro Nacional dos Administradores Fiscais - ENAF e informou que está havendo alguns
problemas com Presidentes que não deixam os colaboradores participarem, que há dificuldade em transformar em produto as questões que foram es deliberadas e
sugeriu a contratação de consultoria para a elaboração dos manuais. Em continuidade, agradeceu à Presidência a liberação para contratação de dois estagiários para
a Câmara de Fiscalização e Registro. Informou que os números melhoraram, mas que acredita que esta melhora não se refere à fiscalização e sim à cobrança. Sugeriu
a efetivação da proposta de levar colaborador de um conselho para auxiliar colaborador de outro Regional que necessita de orientação. Com a palavra, o Dr. Marcelo
Dionísio, Assessor Jurídico do CFA apresentou dados estatísticos sobre a Fiscalização nos CRAs de 2018 a 2021, salientando que os CRAs do AP e de PE não
apresentaram nenhum processo em grau de recurso no período em referência. Esclareceu que traz a questão com o objetivo de vinculá-la à essência do Conselho
que é a fiscalização e citou que um Regional que não fiscaliza prejudica os que fiscalizam. Apresentou também dados com audiência com o Ministério Público do
Trabalho em razão de um procedimento que está tramitando no Amapá que trata da supervisão do estágio. Que percebeu que a procuradora titular do processo tem
intenção muito forte em querer apoiar o CFA. Que para nosso desapontamento o CRA-AP nem compareceu à audiência e que ele acabou assumindo o papel de hora,
Presidente do CRA, hora representante do CFA. Informou que em razão das manifestações que ele apresentou no processo a Dra. Paula Ravena acabou
estabelecendo contato com os dois chefes do núcleo de Brasília e que ficou convencionado para que em 60 dias o CFA faça uma fiscalização in loco em Macapá. Com
a palavra, o Diretor Carlos Alberto falou que não há alternativa senão realizar força tarefa nos Estados, como AP, RR, MS e outros. O Diretor de Relações
Internacionais e Eventos, Cons. Gilmar Camargo salientou que devemos atuar no caso do Amapá porque pode daí surgir uma jurisprudência. O Diretor de
Comunicação e Marketing, Cons. Diego da Costa sugeriu investir em dois CRAs como PE e RN. O Diretor de Gestão Pública, Cons. Fábio Macêdo sugeriu a realização
de intervenção de fiscalização nos CRAs que forem necessário, momento em que o Presidente Mauro Kreuz indagou quem será o ordenador de despesa, sendo
sugerida pelo Diretor Diego da Costa que a despesa poderia ser arcada pelo próprio CRA.
20.

CÓDIGO BRASILEIRO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO (CBA). (CFR, CFP E CEPE)

Com a palavra, a Adm. Sueli Cristina, Coordenadora da Câmara de Formação Profissional informou que na reunião com a FIA foi identificada a necessidade de se ter
um documento com um escopo da nossa visão, da nossa experiência, que fizéssemos um pré-projeto para demonstrar a necessidade do Código Brasileiro de
Administração. Informou que o sítio eletrônico do CFA dispõe de informações com as descrições que são do final dos anos 70. Informou que com a descrição das
atividades de cada campo realizada pela CFA foram identificados os 8 campos da lei mais 13 campos conexos e que ele será bastante útil. Acrescentou que foi
enviada proposição para a FIA para eles discutirem com a USP e eles formularam uma proposta de trabalho que será retornada ao CFA até o dia 02/12. Informou
ainda que a Câmara está em busca de propostas para identificação de valores e que a FIA estimou que todo o trabalho ficará em torno de R$615.000,00, com base
no pré-projeto. O Presidente Mauro Kreuz manifestou entendimento de que está acontecendo um superdimensionamento do valor e que podemos ver também
outras instituições, mas que isto é algo para discutirmos logo em seguida.
21.

WORKSHOP ACRE (RESULTADOS). (CGP)

O Diretor de Gestão Pública, Cons. Fábio Macêdo informou que o evento contou com a participação de mais de 30 pessoas, entre profissionais de Administração,
servidores públicos, representantes da associação dos municípios acreanos, entre outros. Informou que 75% dos inscritos eram Administradores, 12% tecnólogos e
economistas e que o evento contou com 10 horas de qualificação.
22.

TREINAMENTO IGM-CFA / CRA-ES. (CGP)

Informou que a Câmara promoveu a disseminação do IGM-CFA de forma virtual, com treinamento virtual realizado no CRA-ES para um público de mais de 90
pessoas.
23.

TREINAMENTO IGM-CFA / CRA-BA. (CGP)

Informou que no CRA-BA houve treinamento de 4 horas e que o evento contou com 145 participantes de forma simultânea e de todo o país.
24.

INFORMES DA CGP

O Diretor de Gestão Pública, Cons. Fábio Macêdo informou que em outubro foram publicadas 11 matérias pertinente ao IGM/CFA.
25.

OUTROS ASSUNTOS

25.1.

Intervenção em Pernambuco

O Interventor, Cons. Amílcar Pacheco procedeu à breve relato sobre os trabalhos que se iniciaram no dia 13 de outubro de 2021. Citou que o principal objetivo era
fazer análise nas cotas-partes que foram fraudadas e que a Junta Interventora teve um grande problema que foi a falta de colaboração dos funcionários, mas que
diante da análise do livro razão as coisas começaram a aparecer. Citou algumas situações já identificadas, salientando que a fraude está comprovada e apresentou
algumas informações pertinentes ao fato. Informou que a sede do CRA-PE está em estado deplorável, com paredes emboloradas, infiltrações de água, fiação elétrica
em péssimo estado e que não tem telefone, além do fato de haver débito no valor de R$243.000,00 pertinente ao IPTU atrasado. Informou que em 2020 foram
gastos R$273.429,00 em diárias, de uma receita de R$1.000.000,00, sendo que naquele ano não houve nenhum evento, exceto duas lives e que em 2021 já um gasto
de aproximadamente de R$180.000,00 em diárias.
25.2.

Imersão

A Diretora de Formação Profissional, Cons. Claudia Stadtlober informou que fez uma proposta, reportando-se à imersão e indagou se os Conselheiros observaram,
com o intuito de atualizar o status atual. Informou que a questão apresentada pelo Adv. Marcelo Dionísio poderia entrar no item ausência de análise de dados. O
Presidente Mauro Kreuz informou que na reunião plenária de dezembro serão analisados item por item.
26.

AGENDA PARA A PRÓXIMA REUNIÃO
8ª Reunião Direx, 08 de dezembro, em Brasília/DF

27.

ENCERRAMENTO

Às 18h28min o Presidente Mauro Kreuz encerrou os trabalhos.

Lida e aprovada a ata, assinam:

Adm. Francisco Rogério Cristino

Adm. Mauro Kreuz

Diretor Administrativo e Financeiro

Presidente do CFA
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