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ATA DA 4ª SESSÃO PLENÁRIA DO CFA EM 2022

 
Data:          25 de março de 2022
Horário:     09h às 13h40min
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. Hércules da Silva Falcão - 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. Cláudia de Salles Stadtlober– RS
22. Adm. Emerson Clayton Arantes – RR, Suplente em exercício
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 Jus�ficadas

1. Adm. Ivanilda Frazão Tolentino – RO

 
ASSUNTOS EM DISCUSSÃO

1. ABERTURA

O Presidente Mauro Kreuz declarou aberta a sessão plenária e cumprimentou a todos, saudando em especial, a presença do Cons. Rogério Ramos, Vice-Presidente,
que ontem, por compromissos per�nentes ao trabalho não pôde se fazer presente.

 

2. MANIFESTAÇÃO DO CONS. HÉRCULES FALCÃO

O Cons. Hércules Falcão informou que ficou bastante feliz quando o CRA-ES o convidou para par�cipar da avaliação das minutas de Resolução Norma�va per�nentes
ao Acervo Técnico Profissional de Pessoas Físicas e Jurídicas e do Regulamento de Registro Profissional de Pessoas Físicas e de Registro de Pessoas Jurídicas. Que as
duas proposições foram analisadas com muito critério e foram encaminhadas à Câmara de Fiscalização e Registro. Salientou que a Fiscalização, no Sistema CFA/CRAs,
não é a porta de entrada, na visão de muitas pessoas. Informou estar feliz com a perspec�va da retomada do PRODER. Na sequência, reportou-se às manifestações
dos CRAs quanto às minutas de Resolução Norma�va supramencionadas, lamentando o fato de poucos Conselhos terem apresentado sugestões. Salientou a
importância da Fiscalização para a sobrevivência do Sistema CFA/CRAs. O Presidente Mauro Kreuz agradeceu o apoio do Cons. Hércules Falcão. Com a palavra, o
Cons. Mauro Leônidas registrou que hoje, dia 25/03, está completando dois anos que a atual gestão assumiu o CRA-PA e cumprimentou os Conselheiros Regionais
que integram a referida gestão e o Conselho Federal que concedeu apoio àquele Regional. Diante disto, o Presidente Mauro Kreuz propôs moção de aplausos ao
CRA-PA.

 

3. INFORMES DA CFP

A Diretora de Formação Profissional, Cons. Claudia Stadtlober informou que em abril será possível avançar na proposta das MPEs e da Pesquisa Nacional do Perfil do
Administrador. Que em relação ao Guia, em dezembro a Câmara fez movimento junto aos Presidentes dos CRAs solicitando que fossem indicadas melhores prá�cas
de escolas e que somente um CRA respondeu, CRA-ES. Acrescentou que no Fórum de Presidentes em fevereiro ela solicitou novamente, mas que nenhum CRA
apresentou qualquer informação. Informou que o material a está pronto, será online e à medida que forem chegando novas propostas a Câmara fará as
implementações. Informou ainda, que serão produzidos vídeos e podcasts com orientação. Em con�nuidade, apresentou vídeo e relato do evento Inspirando
Mulheres, realizado em São Miguel das Missões, nos dias 17 a 19 do corrente mês, que contou com a par�cipação dela e das Conselheiras Federais Jociara Márcia e
Herlígenas Araújo.

 



4. ANÁLISE DO ANTEPROJETO DE RN – REGULAMENTO DE REGISTRO PROFISSIONAL DE PESSOAS FÍSICAS E DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS. (CFR)
- DELIBERATIVO

Com a palavra o Diretor de Fiscalização e Registro, Cons. Carlos Alberto procedeu ao relato quanto à minuta de Resolução Norma�va que trata do Acervo Técnico
Profissional de pessoas �sicas e jurídicas. Que a grande inovação é a possibilidade do registro eletrônico. Salientou que a figura do Registro Provisório não exis�a até
a Resolução Norma�va de 2015, o que exis�a era somente a carteira provisória, com validade de 2 anos. Que a par�r de agora, quando o requerimento for instruído
com cer�ficado de conclusão de curso, o registro será concedido em caráter provisório, com validade de 180 dias contados da data do requerimento. Ato con�nuo,
discu�u-se sobre o fluxo previamente estabelecido para a apresentação de destaques às minutas de Resoluções Norma�vas pelos Conselheiros Federais e propostas
pelos Presidentes dos CRAs, sendo reforçado pelo Presidente Mauro Kreuz que as proposições dos Presidentes devem ser encaminhadas via Conselheiro Federal e
que os destaques dos Conselheiros Federais devem ser apresentados antecipadamente. Em con�nuidade, foi deliberado reiterar aos Presidentes dos CRAs, quando
do Fórum de Presidentes do Sistema CFA/CRAs, informações quanto ao procedimento para proposições às Resoluções Norma�vas do CFA. Em con�nuidade, o
Plenário deliberou quanto à concessão de prazo de 180 dias para apresentação do Diploma. Diversas foram as ponderações apresentadas sendo concluído ser
necessário amadurecimento da questão no âmbito do Plenário e das áreas técnicas envolvidas na questão. Diante disto, o Presidente Mauro Kreuz propôs a re�rada
de pauta da minuta de Resolução Norma�va e a convocação de sessão plenária extraordinária para deliberação posterior do item, caso necessário. Em con�nuidade,
ficou estabelecido que os Conselheiros Federais apresentarão seus destaques em tempo hábil à mesa, por escrito, para deliberação do Plenário do CFA. Com a
palavra, o Cons. Carlos Alberto, Diretor de Fiscalização e Registro procedeu a breve explanação sobre o registro provisório e solicitou aos Conselheiros Federais que
em suas análises estabeleçam se o registro provisório deve voltar, caso posi�vo, se haverá prazo estabelecido; se o prazo poderá ser prorrogado e, ainda, se ao final
do prazo, perde-se o registrado. Outro ponto abordado pelo Diretor Carlos Alberto é se deve ou não exis�r o Registro Secundário, salientando que alguns Regionais e
Conselheiros Federais são favoráveis à ex�nção do referido �po de registro. Externou então, seu ponto de vista, de que o registro pode permanecer, mas com alguns
filtros, citando exemplos de filtros u�lizados pela OAB. Esclareceu ainda, que deve ser analisado pelos Conselheiros Federais, se o registro secundário será cobrado
ou não. Informou que outro ponto polêmico na norma se refere à documentação para registro e ainda, para solicitação de cancelamento e licença. Os dois úl�mos
pontos abordados pelo Diretor Carlos Alberto se referem à validade da Carteira de Iden�dade Profissional provisória, pontualmente, o prazo que seria estabelecido,
para se cancelar ou não o registro e a devolução da CIP ao CRA. Concluiu ser extremamente importante que os Conselheiros Federais venham com as opiniões
formadas para que as discussões sejam céleres.

 

5. ANÁLISE DO ANTEPROJETO DE RN – RESOLUÇÃO NORMATIVA QUE TRATA DO ACERVO TÉCNICO PROFISSIONAL DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS.
(CFR) - DELIBERATIVO

O Diretor de Fiscalização e Registro, Cons. Carlos Alberto destacou o §1º do art. 4º do anteprojeto de Resolução Norma�va per�nente ao Acervo Técnico: “Art. 4º O
acervo técnico de pessoa jurídica será cons�tuído mediante o registro dos atestados ou declarações rela�vas à prestação de serviços nos campos da Administração. §
1º Os documentos mencionados no caput somente serão aceitos quando emi�dos em data posterior à do registro profissional do requerente e somente serão
registrados, para fins de composição do acervo técnico, no CRA da jurisdição onde es�ver estabelecido o respec�vo contratante dos serviços”, esclarecendo aos
Conselheiros Federais ponto a ponto do disposto no texto e sua conexão com as implicações, salientando a importância de os membros do Plenário analisarem a
questão.

 

6. MINUTA DE ORIENTAÇÃO QUANTO AO REGIMENTO INTERNO DOS CRAS - (CPR) - DELIBERATIVO

Item re�rado de pauta.

 

7. SISTEMA DE GESTÃO

O Presidente Mauro Kreuz se reportou ao Sistema de Gestão e à cobrança compar�lhada. Informou que antecipou ao Fórum de Presidentes informações quanto à
cobrança compar�lhada antes mesmo de ter discu�do a questão com o Plenário do CFA. Informou em seguida, que nas reuniões com a Caixa Econômica Federal e
com o Banco do Brasil tudo correu bem quanto à cobrança por meio de boleto bancário, mas o problema se deu quando da u�lização do cartão de crédito, uma vez
que nesta modalidade não é possível adotar o sistema compar�lhado. Informou que foi buscada referência em outros Conselhos Federais, mas que foi iden�ficado
que eles estão mais atrasados que o CFA, uma vez que não u�lizam cartão de crédito. Esclareceu que, em reunião com a empresa Sankhya, com a qual o CFA está em
trata�vas para a implantação do Sistema de Gestão, a referida empresa informou que dispõe de ferramenta tecnológica que pode oferecer ao CFA solução quanto à
cobrança compar�lhada, inclusive, regulamentada pelo Banco Central e auditáveis, conciliáveis e transparentes, em tempo real, onde tudo é compar�lhável.
Salientou que a ferramenta foi apresentada a ele e aos colaboradores José Carlos e Adm. Ká�a Granjeiro. Que diante disto, como havia reunião do Fórum de
Presidentes a empresa apresentou a eles a referida plataforma. Esclareceu que há duas questões sensíveis a serem observadas, a legal e as tarifas, salientando que a
regulamentação prevê tarifas menores para en�dades governamentais e autárquicas. Concluiu que a empresa apresentará proposta para deliberação do CFA.

 

8. PROJETO CFA PLAY PRÊMIOS E CASOS DE SUCESSO - (CCM) - INFORMATIVO

O Diretor de Comunicação e Marke�ng, Cons. Diego da Costa informou que a Câmara divulgará os ganhadores dos Prêmios Belmiro Siqueira e Guerreiro Ramos.
Comunicou em seguida que o CFA Play alcançou mais de 1 milhão de visualizações.

 

9. PROJETO CFA MULHER EMPREENDEDORA - (CCM) - INFORMATIVO

O Diretor Diego da Costa se reportou ao Projeto Faça Como Elas, lançado no dia 8 de março. Informou que já há bastante conteúdo para a plataforma, inclusive
quanto ao evento recém realizado no Rio Grande do Sul. Que a ideia é de que a par�cipação seja dividida da seguinte forma: 60% profissionais de Administração
registrados, 20% empreendedoras falando da importância da Administração e 20%, outros profissionais do tripé das ciências sociais para embasar temas. Em
seguida, registrou que no dia de ontem, 24 de março, par�cipou com o Cons. Júlio Rezende do evento Campus Party, salientando que foi muito interessante a
palestra proferida pelo Cons. Júlio Rezende.

 

10. PROJETO CFA DE GESTÃO ESPORTIVA - (CCM) - INFORMATIVO

O Diretor Diego da Costa informou que a ideia é promover uma série espor�va com o obje�vo de apresentar para os Administradores as grandes oportunidades que
existem no setor espor�vo. A série será produzida no mesmo mote do projeto Faça Como Elas, com entrevistas nos percentuais de: 60% profissionais de
administração registrados; 20% Atletas falando da importância da administração; 20% outros profissionais do tripé das ciências sociais para embasar temas.

 

11. WORKSHOP GESTÃO ÁGIL - (CCM) - INFORMATIVO

Quanto ao workshop, o Diretor Diego da Costa informou que o evento foi realizado no CFA com a par�cipação dos colaboradores do Conselho e que as ações estão
fluindo internamente.

 

12. COMISSÃO IMPLANTA



O Coordenador da Comissão Especial Implanta, Cons. Evandro Linhares informou que na primeira fase, denominada de análise e alinhamento, salientando que o
trabalho da Comissão é de extrema importância, uma vez que a gestão dos Regionais e do CFA passa pelo Sistema Implanta. Que foram realizadas seis reuniões, em
que foi avaliado o primeiro relatório definido pela Comissão escolhida no ENAF; que 80% dos pontos eram operacionais, ressaltando que a referida Comissão
trabalhará somente os pontos estratégicos. Acrescentou que existem hoje Resoluções do CFA que são interpretadas de maneiras dis�ntas nos Regionais e que há
casos em que não há Resolução e, nesta situação, o próprio CRA cria a sua forma de gestão. Informou que houve alinhamento com o Fórum de Presidentes na
primeira reunião, quando foi apresentado o trabalho da Comissão. Que após a reunião do Fórum de Presidentes foi realizada a primeira reunião com a Implanta
quando foram apresentadas as questões, salientando que para a Implanta é muito importante a forma de trabalho proposta pela Comissão porque o�mizará tempo
e recurso. Informou em seguida, que logo após, foi realizada reunião com os representantes dos Regionais e que a segunda fase prevê o estudo e a melhoria na
prá�ca rela�va aos serviços on line, buscando a padronização dos processos comuns ao Sistema CFA/CRAs e que serão apresentadas soluções para as situações
apontadas. Ao fina, em nome da Comissão, agradeceu a confiança depositada neles.

       

13. RESULTADO DO WORKSHOP DE GESTÃO PÚBLICA REALIZADO NO CRA-SE - (CGP) - INFORMATIVO

O Diretor de Gestão Pública, Cons. Fábio Macêdo informou que o CRA-SE foi o 13º estado a receber o workshop e que o evento contou com a par�cipação do
Tribunal de Contas do Estado, Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (FAME), Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (FECOMÉRCIO) e o
Secretário de Administração, dentre outros. Que na ocasião, ele descobriu algo que até então não havia percebido, que os únicos profissionais que têm legi�midade
para dispensa de licitação, para tratar da gestão são os contadores e os advogados. Informou que no dia seguinte, a questão foi apresentada ao Presidente da
FECOMÉRCIO, que é Deputado Federal, este informou que entraria com projeto solicitando a alteração da legislação, com a inclusão do profissional de
Administração.

 

14. INFORMES DA CGP

Reportando-se ao Clipping de no�cias o Diretor Fábio Macêdo informou que foram publicadas 26 matérias nos meses de fevereiro e março de 2022, que das 19
matérias publicadas pela Câmara de Comunicação e Marke�ng, voltadas para a área de Gestão Pública, foram realizados 14.093 acessos.

 

15. CONCLUSÃO O CÁLCULO DO IGM-CFA 2022 - (CGP) - INFORMATIVO

O Diretor Fábio Macêdo apresentou dados quanto ao IGM-2021 sendo registrado 945 solicitações de acesso, 764 solicitações aprovadas e 6.275 acessos no decorrer
do exercício de 2021. Informou que a par�r de agora, com a nova ferramenta, será possível monitorar até quem acessa o sí�o eletrônico.

 

16. OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

O Cons. Júlio Rezende, Coordenador da Comissão Permanente de Planejamento Estratégico iniciou a apresentação, salientando que o CFA é signatário do Pacto
Global, relacionado à adesão dos obje�vos de desenvolvimento sustentável (ODS). Em seguida, apresentou a metodologia a ser adotada pelo CFA e pelos CRAs. Na
sequência, procedeu a apresentação sobre como o Sistema CFA/CRAs pode impactar nos referidos ODS, relacionando cada um dos 17 obje�vos às ações.

 

17. JUBILEU DE OURO – CRA-AM

O Cons. José Carlos Colares informou que o CRA-AM comemorou no corrente mês, 50 anos de fundação. Que o Regional promoveu evento e que o resultado foi
bastante posi�vo, com sessão na Câmara Municipal, que contou com discurso proferido pelo Presidente Mauro Kreuz, e entrevista em emissora de televisão.
Informou ainda, que foi realizada cerimônia no an�go Palácio do Governo, que contou com a presença de Deputados, Vereadores, Reitores, ocasião em que a área
de comunicação foi homenageada. Acrescentou que, na ocasião, o Superintendente da Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA) fez discurso em
homenagem ao Conselho e informou que o CRA fazia parte, na área técnica, dos projetos daquela autarquia. Com a palavra, o Presidente Mauro Kreuz salientou que
o Superintendente da SUFRAM informou que toda e qualquer ação de interiorização será com o CRA-AM. Informou que o evento foi extraordinário e impactante, e a
um custo ínfimo. Que o evento contou com a presença dos Presidentes dos CRAs Pará e Ceará, do Vice-Presidente do CRA-RJ, empresários, mídias, reitores e outros
e que na Câmara promoveu discurso forte e impactante, além de entrevista em canal de televisão.

       

18. PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO INCENTIVADO DE DÉBITOS

O Presidente Mauro Kreuz solicitou autorização do Plenário para ad referendum, promover a reedição da Resolução Norma�va que trata do programa especial de
parcelamento incen�vado de débitos, incluindo aí, o exercício de 2021, com vigência a par�r de 1º/04 a 30/12/2022. Informou que na próxima sessão plenária a
referida Resolução Norma�va será subme�da à homologação do Plenário. Em deliberação, por unanimidade de votos, o Plenário concedeu a autorização requerida.

 

19. EXTRATO DA ATA DA 3ª SESSÃO PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 24/03/2022

O Diretor Administra�vo e Financeiro, Cons. Rogério Cris�no informou a necessidade de ser exarado extrato da Ata da 3ª Sessão Plenária per�nente,
especificamente, ao tópico em que foi apreciado pelo Plenário do CFA a prestação de contas do CRA-PE, exercício 2019. Diante do exposto, solicitou a Adm. Ana
Maria que procedesse à leitura do texto a ela referente. Em apreciação, o Extrato da Ata da 3ª Sessão Plenária, do dia 24/03/2022 foi aprovado por unanimidade de
votos.

 

20. OUTROS ASSUNTOS

 

20.1. Comenda de Administração – CRA-CE

O Diretor Administra�vo e Financeiro, Cons. Rogério Cris�no informou que o CRA-CE, a Academia Cearense de Administração e a Associação dos Administradores
conferirão comenda a dois empresários cearenses em evento a ser realizado no próximo dia 31. Que a referida homenagem se trata da maior comenda na área de
Administração, no estado do Ceará e será conferida aos empresários João Soares Neto, sócio-proprietário do Shopping Benfica e ao Adm. Marcelo Cunha Paz,
Presidente do Fortaleza Esporte Clube e sócio do Colégio Darwin. Em con�nuidade, procedeu a breve relato sobre a comenda que leva o nome do líder jangadeiro
Chico da Ma�lde, o famoso Dragão do Mar.

 

20.2. Título de Cidadão Sergipano – Adm. Mauro Kreuz

O Diretor de Comunicação e Marke�ng, Cons. Diego da Costa comunicou que no úl�mo dia 22, por proposição do Deputado Estadual Samuel Carvalho foi concedido
o �tulo de cidadania sergipana ao Adm. Mauro Kreuz. Com a palavra, o Presidente Mauro Kreuz agradeceu a concessão.

 



20.3. Resolução Norma�va CFA nº 604, 1º/09/2021 que “Dispõe sobre a criação de Subseções pelos CRAs, e dá outras providências”.

O Diretor de Estudos e Projetos Estratégicos, Cons. Marcos Kalebbe se reportou à RN 604/2021 e informou que vê um conflito com a norma eleitoral o disposto na
referida Resolução Norma�va 604, quando determina que o Delegado tem que renunciar ao cargo para concorrer às eleições. Salientou que a norma eleitoral não
prevê tal disposi�vo e isso pode trazer dor de cabeça para a próxima Comissão Eleitoral, uma vez que quem rege as eleições é o Regulamento Eleitoral e não outra
Resolução paralela. Propôs que o assunto seja apresentado para debate na próxima sessão plenária. O Presidente Mauro Kreuz informou que a questão será
discu�da com Coordenadora da Comissão Adm. Juliana dos Reis e com os Doutores Marcelo Dionísio e Rosilane Resende.

 

21. AGENDA PARA A PRÓXIMA SESSÃO PLENÁRIAS

5ª e 6ª sessão plenária, 12 e 13 de maio de 2022, em Brasília/DF.

 

22. ENCERRAMENTO

Com a palavra, o Presidente Mauro Kreuz agradeceu o emprenho, a cooperação, firmeza e dedicação de todos os Conselheiros Federais. Passou a palavra ao Cons.
Rogério Ramos e este, manifestou-se honrado em proceder ao encerramento da sessão. Ressaltou que todas as discussões foram de extrema importância, com
respeito às regionalidades, às formas endógenas e exógenas, que assim têm sido a prevalência das discussões no Plenário do CFA. Que as sessões plenárias sempre
promovem conhecimento sobre Administração, convivência, habilidades e que todas as discussões são de extrema importância, que os úl�mos dois dias foram de
intenso trabalho. Ao final agradeceu a todos e deu os trabalhos por encerrado às 13h40min

 

Lida e aprovada a ata, assinam:

 
 
 

Adm.  Francisco Rogério Cris�no Adm.  Mauro Kreuz

Diretor Administra�vo e Financeiro Presidente do CFA

CRA-CE nº 1904 CRA-SP nº 85872
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