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ATA DA 5ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CFA EM 2022
DATA:
27 de julho de 2022
HORÁRIO: 13h50min 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. Rogério Ramos de Souza - TO, Vice-Presidente
3. Adm. Francisco Rogério Cristino – CE, Diretor da CAF
4. Adm. Carlos Alberto Ferreira Júnior – DF, Diretor da CFR
5. Adm. Cláudia de Salles Stadtlober – RS, Diretora da CFP
6. Adm. Diego Cabral Ferreira da Costa – SE, Diretor da CCM
7. Adm. Gilmar Camargo de Almeida – MG, Diretor da CRIE
8. Adm. Fábio Mendes Macedo – AC, Diretor da CGP
9. Adm. Marcos Kalebbe Saraiva Maia Costa – PB, Diretor da CEPE
B –Convidados
1. Adm. José Carlos de Sá Colares – AM, Ouvidor
2. Adm. Amilcar Pacheco dos Santos - PR, Coordenador da Comissão Permanente de Análise de Contas (CPAC)

ASSUNTOS EM DISCUSSÃO
1.

ABERTURA

O Presidente Mauro Kreuz saudou os presentes e deu início à 5ª reunião da Diretoria Executiva em 2022. Solicitou a inclusão de assuntos extra pauta.
2.

APRECIAÇÃO DA ATA DA 4ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA, REALIZADA NO DIA 11 DE MAIO DE 2022, 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 expira amanhã o prazo para que o CFA se manifeste quanto à ação impetrada em Brasília/DF, por 12 Sindicatos, liderados pela Federação Nacional dos Administradores (FENAD) e seu afiliados,
contra a Resolução Normativa CFA nº 613, de 10 de dezembro de 2021 que “Aprova o Regulamento das Eleições do Sistema CFA/CRAs”, reportando-se à desincompatibilização dos Dirigentes em seis meses antes. Que ação idêntica já
havia sido impetrada no estado do Rio de Janeiro/RJ e que a juíza acolheu apenas no tocante ao prazo, que para ela, é de 4 meses e não 6 meses, com base em outra Lei. Citou as presenças dos Presidentes Leonardo Macêdo e Jaylson
Mendonça. Em continuidade, informou que no mérito ela não concedeu e manteve a exigência da desincompatibilização. Que na ação impetrada em Brasília/DF não se concedeu liminar sem antes ouvir o CFA e que para isto, foi
concedido ao Federal o prazo de 72 horas para apresentar manifestação e que o Dr. Marcelo está invocando a conexão desta ação com a outra ação já tramitada, pelo fato delas terem a mesma origem e causa. Com a palavra, o Dr.
Marcelo Dionísio, Assessor Jurídico do CFA informou que a manifestação do CFA foi apresentada hoje. Em seguida, o Presidente Mauro Kreuz se reportou ao falecimento do ex-Conselheiro Federal e ex-Presidente do CRA-SE, Adm. Carlos
Eloy no último dia 25 externando pesar pelo falecimento do referido Administrador. O Diretor de Gestão Pública, Com. Fábio Macêdo sugeriu a emissão de Moção pelo Fórum de Presidentes do Sistema CFA/CRAs e pela Diretoria
Executiva do CFA para que seja enviada à família do ex-Conselheiro Carlos Eloy. Com a palavra, o Presidente Mauro Kreuz solicitou a inclusão de dois assuntos de caráter deliberativo: Criação de Comissão Especial de Perícia e solicitação
da ABECA, salientando que a Associação não está mais restrita somente ao Sistema CFA/CRAs e que abrange os Conselhos das demais profissões. Solicitou ainda, alteração de sequenciamento da ordem dos itens de pauta atendendo o
pedido do Diretor de Comunicação e Marketing, Cons. Diego da Costa por conta da necessidade dele de participar às 15 horas de reunião virtual. Solicitou ainda, a inclusão de relato sobre a Intervenção no CRA-PE. Em seguida, passou a
palavra ao Diretor Diego da Costa que procedeu ao relato dos itens 4 a 7 da pauta. Em continuidade, após explanação dos itens da CCM, o Presidente Mauro Kreuz informou que nesta semana foi aprovado por uma Comissão do
Conselho Nacional de Educação (CNE) as diretrizes gerais para oferta do ensino híbrido e que as disposições exaradas no Parecer vão gerar impactos relevantes. Que no Conselhão este é um assunto que não é de convergência entre os
que não têm nenhuma objeção ao modelo híbrido e os Conselhos da saúde que são totalmente contra. Na sequência, seguiu-se debate quanto à questão. Informou em seguida, que Adm. Sueli Cristina, por questão de saúde e por conta
da demanda de trabalho às Câmaras de Formação Profissional e de Fiscalização e Registro, não ocupa mais o cargo de Coordenadora da CFR e somente da CFP, que o Adm. Filipe Coelho passou a ocupar o cargo de Coordenador da
Câmara de Fiscalização e Registro. Informou ainda, que o Diretor de Relações Internacionais e Eventos, Cons. Gilmar Camargo apresentou a ele ontem, a informação de que há CRAs firmando convênios nos estados e que há um
representante da Must University fazendo esse tipo de convênio, provavelmente, com objetivos financeiros. Informou que firmará contato com o Adm. Carbonari informando que diante disto, a parceria do CFA será revista uma vez que
o convênio firmado com o CFA é para o Sistema CFA/CRAs. Por fim, informou sobre a velocidade de certos elementos na execução orçamentária de 2022 e que em reunião hoje com o Diretor Administrativo e Financeiro, Cons. Rogério
Cristino e com alguns colaboradores daquela Câmara, encontraram sinais vermelhos, mas que está sendo feito monitoramento.
4.

CAMPANHA DO DIA DO ADMINISTRADOR. (CCM) - (DELIBERATIVO)

O Diretor de Comunicação e Marketing, Cons. Diego da Costa informou que o mote da campanha são as frases Somos Profissionais de Administração. Somos uma Sociedade com Administração. Somos Empresas com Administração. O
Presidente Mauro Kreuz propôs a inclusão de item que contemple a gestão pública, uma vez que uma das frases se reporta às empresas, o que foi acolhido. Em continuidade, o Diretor Diego da Costa apresentou as imagens que serão
utilizadas na campanha ao tempo em que informou que 21 de agosto é o prazo para que as peças sejam produzidas pela agência. Agradeceu o apoio do CRA-CE que tem uma equipe muito boa e informou que está previsto somente a
disponibilização das peças aos CRAs. Em apreciação, a proposição foi aprovada por unanimidade de votos.
5.

CAMPANHA ELEIÇÕES. (CCM)

Apresentou a campanha, que envolve uma cartilha com informações e orientações de forma didática e ainda, realização de live quanto ao lançamento do edital. A campanha envolve ainda as redes sociais.
6.

VÍDEO FIA 2022 (CCM)

Informou que o vídeo ainda não foi concluído pela Câmara de Comunicação e Marketing.
7.

RESULTADOS – MÉTODOS ÁGEIS CCM

Informou que aplicou um novo conceito na CCM e apresentou o gráfico. Que a CCM tem um grande desafio, mas que apesar disso o trabalho está apresentando bons resultados. Em continuidade, o Presidente Mauro Kreuz retornou ao
item de pauta considerações da Presidência.
8.

RELATO DA JUNTA INTERVENTORA NO CRA-PE (CONS. AMÍLCAR PACHECO)

O Presidente da Junta Interventora, Cons. Amílcar Pacheco procedeu a breve relato sobre o trabalho da Junta Interventora, reportando-se aos últimos fatos, salientando que a situação ainda é bastante complicada. Dentre os fatos,
informou a necessidade de transferência da sede do CRA-PE por conta dos graves problemas estruturais identificados no imóvel. Informou ainda que há um crescimento recorde no número de inscritos, assim como no número de
cancelamentos. Que após o levantamento realizado pelo Coordenador do CFA, Sr. José Carlos de Araújo Ferreira foi identificado um saldo perdido no CRA-PE, de aproximadamente R$9.000.000,00. Informou que a situação para a
realização do processo eleitoral é extremamente complicada por conta da base de dados do CRA. Que será contratada empresa de auditoria de sistema para ver o que se pode fazer nos próximos quarenta dias. Que a Junta chegou à
seguinte conclusão, de que a questão será entregue para Pernambuco e que eles tentem dar continuidade ao que foi iniciado e que a solicitação que eles fizeram para que não seja realizada eleição não pode ser cumprida. Que será
feito o máximo possível, mas que a situação encontrada é de caos total de gestão. Que a Junta deverá trabalhar até a posse dos novos mandatos.
9.

APRECIAÇÃO DO BALANCETE DO CFA REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2022. (CPAC) – (DELIBERATIVO)

O Coordenador da Comissão Permanente de Contas, Cons. Amílcar Pacheco procedeu a breve resumo sobre os balancetes em referência ao tempo em que informou que a apresentação detalhada daqueles balancetes será feita quando
da sessão plenária a ser realizada no dia 17/08/2022.
Balancete de abril de 2022

Parecer da Comissão: A Comissão Permanente de Análise de Contas, por unanimidade, é de opinião que o balancete do Conselho Federal de Administração, referente ao mês de abril/2022, reúne condições para ser aprovado pelo
Plenário do CFA.
Balancete de maio de 2022
Parecer da Comissão: A Comissão Permanente de Análise de Contas, por unanimidade, é de opinião que o balancete do Conselho Federal de Administração, referente ao mês de maio/2022, reúne condições para ser aprovado pelo
Plenário do CFA.
O Coordenador da Comissão, Cons. Amílcar Pacheco informou que não foi possível concluir a análise do balancete referente ao mês de junho de 2022 para apreciação na presente reunião. Em apreciação, por unanimidade de votos a
Diretoria Executiva aprovou os balancetes referentes aos meses de abril e maio de 2022, conforme relato apresentado pela Comissão Permanente de Análise de Contas, encaminhando-os para apreciação do Plenário do CFA.
10.

RESOLUÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SEGURANÇA. (CIN)

O Coordenador de Informática do CFA, Sr. José Carlos Ferreira informou que a primeira informação a respeito das análises de vulnerabilidade é mais um relato dos trabalhos executados. Informou que 90% das vulnerabilidades de risco
alto foram trabalhos pela equipe a partir do diagnóstico que foi apresentado, e com os recursos que o CFA dispõe, de nível médio já foram tratadas 50% das vulnerabilidades e 10% das de nível baixo.
11.

LANÇAMENTO OFICIAL DO BI E DA APLICAÇÃO PROSPECTA – FOCO EM PJ. (CIN)

O Coordenador de Informática do CFA, Sr. José Carlos Ferreira teceu breve comentário sobre o projeto e informou que a ideia é apoiar o processo de melhoria da Fiscalização e Registro no Sistema CFA/CRAs por meio de ferramenta que
promova a potencialização da comunicação e o benchmarking entre os CRAs. Em seguida, passou a palavra ao colaborador Marcos Susin, Analista de Banco de Dados do CFA que apresentou o BI reportando-se ao painel do sistema que
trata da prospecção do cruzamento de dados das pessoas jurídicas cadastradas na Receita Federal com as registradas no Sistema CFA/CRAs (Cadastro Nacional) e todas as possibilidade de informações que podem ser extraídas por meio
do BI. Quanto à ferramenta denominada Prospecta o Sr. Marcos Susin informou que ela está disponível no endereço prospecta.cfa.org.br e apresentou as diversas possiblidades de busca de informações que auxiliarão a atuação da
Fiscalização dos CRAs, como a pesquisa simples e a avançada por meio, por exemplo, do CNPJ que retornará todas as empresas vinculadas àquele CNPJ em todo o Brasil e verificando se elas estão registradas no Sistema CFA/CRAs e em
quais CRAs, prospectando ainda quanto pode ser auferido de recurso financeiro para o Sistema/CRAs com o registro daquelas empresas. Diversas possibilidades foram apresentadas. Ao final da apresentação, o Diretor Administrativo e
Financeiro, Cons. Rogério Cristino e o Presidente Mauro Kreuz cumprimentaram a equipe da Coordenação de Informática pela realização do trabalho.
12.

EVENTOS REALIZADOS PELA CGP

O Diretor de Gestão Pública, Cons. Fábio Macêdo apresentou breve relato sobre os eventos realizados: bate papo na rádio Hora 92,3 com a participação do Cons. Rodrigo Cazelli, webinar (A importância de indicadores para a Gestão
Pública Municipal), no dia 07/06.
13.

WORKSHOP DE GESTÃO PÚBLICA NO CRA-SC. (CGP)

O Diretor de Gestão Pública, Cons. Fábio Macêdo informou que 32 profissionais foram capacitados e 46 autoridades sensibilizadas. Que foi um evento de grande impacto no Estado de Santa Catarina/SC, contando com a participação da
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Ressaltou a manifestação do Presidente do CRA-SC, Adm. Djalma Hack que parabenizou o evento.
14.

PROGRAMA DE INTEGRIDADE. (CGP)

O Diretor Fábio Macêdo informou que a minuta de Resolução Normativa está concluída e será encaminhada para todos os Conselheiros, para apreciação na Plenária de agosto. Inicialmente será algo educativo, com capacitações e
instruções aos CRAs e com apresentação de relatórios consolidados. O Presidente Mauro Kreuz externou intenção de que o Programa se se torne um valor institucional no Sistema CFA/CRAs.
15.

VALIDAÇÃO DO ACESSO EXCLUSIVO. (CGP)

O Diretor Fábio Macêdo informou que foi criado um e-mail marketing com orientação aos profissionais que não conseguirem validação do acesso exclusivo à plataforma do IGM-CFA. Informou que o e-mail marketing trará orientação
sobre os produtos oferecidos pelo Sistema CFA/CRAs com o intuito de incentivar o profissional a se registrar no Sistema CFA/CRAs.
16.

CLIPPING DE NOTÍCIAS. (CGP)

Informou que foram veiculadas 16 matérias citando o IGM-CFA e que ontem houve reunião com a equipe BAND que ofereceu ao CFA um produto de marketing mídia sob o valor de R$29.000.000,00, mas que eles ofereceram uma cota
no valor de R$4.900,00 para nós valorizarmos o produto do Instituto Áquila, similar ao IGM-CFA, e que a Câmara apresentou a eles o IGM-CFA. Salientou que o produto oferecido utiliza muito os ODS e que em seu entendimento é
necessário o CFA estudar sobre sua inclusão no IGM-CFA. Informou que esteve hoje na Rede Globo e que vai preparar um Ofício com um script para apresentar o IGM-CFA para eles. Informou o quadro de colaboradores da Câmara de
Gestão Pública é bastante reduzido frente os trabalhos, ressaltando que o pin também ficará sob a responsabilidade da CGP.
17.

RENOVAÇÃO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA – CFA/GRUPO SER EDUCACIONAL – UNIVERSIDADE DA AMAZÔNIA (UNAMA). (CFP)

A Diretora de Formação Profissional, Cons. Cláudia Stadtlober informou que o Acordo de Cooperação Técnica com o Grupo Ser Educacional está em fase de renovação e que o objeto da parceria é a oferta de vagas para os profissionais
registrados nos Conselhos.
18.

PESQUISA NACIONAL PERFIL, FORMAÇÃO, ATUAÇÃO E OPORTUNIDADES DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE ADMINISTRAÇÃO. (CFP)

A Diretora de Formação Profissional, Cons. Cláudia Stadtlober informou que os contratos foram firmados com a FIA/USP, tanto para a realização da Pesquisa quanto para o Programa das MPEs, e que está sendo realizado trabalho com a
Câmara de Comunicação e Marketing para divulgação. Informou que há uma etapa da pesquisa que se refere a entrevistas com empresas nas áreas de indústria, comércio, serviços e administração direta. Que as sugestões para a
indústria foram (Vale, Usiminas, ArcelorMittal, Gerdau e BRASKEM); no comércio (MAGALU, AMERICANAS, VIA VAREJO); na área de serviços (VIVO, TELEMAR) e ela indicou a Rede Dhor, que tem programa de expansão para comprar
mais treze hospitais; na administração direta (MTE, Bacen e a Receita Federal). Para as reuniões de grupos, que serão on line, foram indicados os CRAs que ainda não participaram da pesquisa qualitativa (SP, DF, TO, SC, MG, MT, PB). O
Diretor de Relações Internacionais e Eventos, Cons. Gilmar Camargo sugeriu a indicação de outro estado para o Norte pelo fato de o comportamento de TO ser muito mais para vinculado ao centro-oeste. Em continuidade, a Diretor
Cláudia Stadtlober informou que o questionário ficou mais sintetizado.
19.

PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE ADMINISTRADORES CONSULTORES DE MPES – 5ª FASE. (CFP)

A Diretora de Formação Profissional, Cons. Cláudia Stadtlober informou que toda a documentação já foi assinada e encaminhada, que o edital já está pronto e no momento o Programa está na fase de sorteio das datas de realização das
capacitações.
20.

PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA CFA/CRAS. (CFP)

A Diretora de Formação Profissional, Cons. Cláudia Stadtlober informou que há proposta de ter os cursos preparatórios para a certificação profissional e que foram produzidos vídeos para divulgar a Certificação. Em continuidade, se
reportou a item abordado no Fórum de Presidentes, a Acreditação, informando que é necessário trabalhar mais a questão. Diante disto, o Presidente Mauro Kreuz solicitou que seja marcada reunião de trabalho entre ele, a Câmara de
Formação Profissional e os Coordenadores das demais Câmaras para tratar da questão e, posteriormente, discussão com a Diretoria Executiva e com o Plenário do CFA.
21.

XVII FIA. (CRIE)

O Diretor de Relações Internacionais e Eventos, Cons. Gilmar Camargo informou que falta apenas a confirmação de dois painelistas. Apresentou a programação principal e dos diversos segmentos da Administração, tecendo explanação
sobre cada um deles: Fóruns Jovens Profissionais, Profissionais+, Mulheres da Administração, Gestão Pública e Eventos da Academia que serão realizados dos dias 26 a 28/09/2022, conforme apresentação constante no processo SEI nº
476900.002480/2022-63, Documento SEI nº 1446121.
22.

NOVAS PARCERIAS CLUBE DE VANTAGENS. (CRIE)

O Diretor de Relações Internacionais e Eventos, Cons. Gilmar Camargo informou que foram firmadas as novas parcerias para o Clube de Vantagens:
VRM Rastreamento
Serviço de rastreamento e de autogestão em veículos;
Motos, carros, barcos e etc.;
Desconto de 20% no hardware e mensalidades;
Suporte constante por whatsapp ou e-mail;
Treinamento para utilização
AC Certifica Minas
Duração de 1 ano
Bonificação: 10%
23.

EDITAIS ERPAS / ENBRA 2023. (CRIE)

O Diretor de Relações Internacionais e Eventos, Cons. Gilmar Camargo informou que os Editais referentes aos ERPAs e ao Encontro Brasileiro de Administração 2023 foram publicados, conforme abaixo:
ERPAs 2023 – Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste

Edital n. 1/2022/CFA – 01/07/2022
Divulgação: Ofício Circular n. 107/2022/CFA
Prazo para envio de proposta: até 05/08/2022
ENBRA 2023
Edital n. 2/2022/CFA – 01/07/2022
Divulgação: Ofício Circular n. 108/2022/CFA
Prazo para envio de proposta: até 05/08/2022
24.

PEDIDOS DE APOIO CONCEDIDOS

O Diretor de Relações Internacionais e Eventos, Cons. Gilmar Camargo informou os apoios institucionais concedidos pelo Conselho Federal de Administração, conforme abaixo relacionado:
I Congresso Brasileiro de Gestão Por Resultados (CRA-DF)
XX Encontro de Administração do Amazonas (CRA-AM)

25.

PEDIDO DE APOIO PARA A ILUMINAÇÃO DO CRISTO REDENTOR. (CRIE) – (DELIBERATIVO)

O Diretor de Relações Internacionais e Eventos, Cons. Gilmar Camargo informou que o CRA-RJ solicitou apoio financeiro no valor de R$8.000,00 para promover, em parceria com o Conselho Federal de Administração a iluminação do
Cristo Redentor no dia do profissional de Administração. Em apreciação, por unanimidade de votos foi aprovada a concessão de apoio financeiro.
26.

RIADM (CRIE)

O Diretor de Relações Internacionais e Eventos, Cons. Gilmar Camargo informou que o Estatuto da Rede foi aprovado e que até 20/08/2022 quem aderir à Rede será considerado sócio fundador. Que o lançamento será no FIA no dia
28/09 e que houve eleição para o Comitê Gestor que é composto por ele, eleito Coordenador Geral e Luiz Molina Almanza, Coordenador Geral Adjunto e Ivanilda Frazão, Coordenadora Nacional Brasil. Informou ainda, que a definição de
Coordenador Nacional compete a cada um dos países e que mensalmente, toda terça-feira haverá reunião do Comitê Gestor.
27.

COLABORADORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO FIA. (CAF) – (DELIBERATIVO)

O Presidente Mauro Kreuz informou que pela Presidência do CFA participarão do FIA as colaboradoras que compõem o Gabinete da Presidência e a Assessoria Jurídica; pela Câmara de Relações Internacionais e Eventos, a Coordenadora
de Eventos e Relações Internacionais, Adm. Solange Albuquerque e a Assistente Administrativa, Tatiana Galdeano; a Câmara de Comunicação e Marketing por conta do CFA Play. Na sequência, o Presidente Mauro Kreuz passou a palavra
aos Diretores para que eles indicassem quem em cada uma das suas Câmaras poderiam participar do evento, ficando assim as indicações:
Ouvidoria – Cons. José Carlos Colares indicou a colaboradora Maria Auxiliadora
CAF – Cons. Rogério Cristino indicou os colaboradores Adm. Kátia Granjeiro, Clayton Emmanuel, Sr. José Carlos, Adm. Isaias dos Santos e Givanildo Pereira.
CEPE – Cons. Marcos Kalebbe – Adm. Juliana dos Reis e Ediberto Correia.
CGP – Cons. Fábio Macêdo – Adm. Cássio de Mattos e Marcelo Gomes.
CFR – Cons. Carlos Alberto – Adm. Filipe Coelho.
CFP – Cons. Cláudia Stadtlober – Administradores Sueli Cristina e Gilmar Teixeira
O Cons. Amílcar Pacheco indicou a participação do Auditor do CFA, Contador Marcello Coutinho, principalmente pelo fato de o evento ser realizado no estado do Pará, local em que o referido colaborador prestou excelente trabalho.
Com a palavra, o Diretor Rogério Cristino informou que verificará o calendário das auditorias ainda a serem realizadas para decidir quanto à indicação. Foi deliberado ainda que a participação dos Coordenadores já se dará a partir da
reunião da Diretoria Executiva, que ocorrerá no dia 25/09/2022.
28.

CRIAÇÃO DE DOIS CARGOS COMISSIONADOS PARA ÁREA DE TI. (CAF) – (DELIBERATIVO)

O Diretor Administrativo e Financeiro, Cons. Rogério Cristino submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a criação de dois cargos em Comissão a serem lotados na Coordenação de Informática do CFA/Câmara de Administração e
Finanças. O Diretor Fábio Macêdo registrou cumprimentos à Coordenação de Informática pelo desenvolvimento da Prospecção, referendado pelo Cons. Amilcar Pacheco. Em deliberação, a proposição do Diretor Administrativo e
Financeiro foi aprovada por unanimidade de votos.

29.

CRIAÇÃO DE GRUPO DE TRABALHO PARA REGULAMENTAÇÃO DE ASPECTOS DA RESOLUÇÃO NORMATIVA CFA 593/2020 (PERÍCIA JUDICIAL). (CFR) – (DELIBERATIVO)

O Presidente Mauro Kreuz informou que recebeu da Câmara de Fiscalização e Registro no dia 21/07 proposição para constituição da Comissão Especial de Perícia (CEP) com a finalidade de ampliação e estudos da atuação do profissional
de Administração nas áreas de Perícia com base em disposto na Resolução Normativa CFA nº 593, 17/12/2020 que “Dispõe sobre a regulamentação das atividades de auxiliares da justiça e Extrajudiciais dos Profissionais da
Administração de nível superior, registrados no Sistema CFA/CRAs”. A proposição é de que a Comissão Especial seja composta pelos abaixo indicados:
Adm. Carlos Alberto Ferreira Júnior - Coordenador;
Adm. Anísio Costa Castelo Branco;
Adm. Marcello Crispiniano Padula;
Adm. Rômulo Larcher Filgueiras.
Com a palavra, o Diretor de Fiscalização e Registro, Cons. Carlos Alberto reportou-se à Resolução Normativa CFA n. 593/2020 e informou que alguns pontos ficaram pendentes de regulamentação por parte do CFA. Em discussão, por
unanimidade de votos foi aprovada a constituição da Comissão Especial.
30.

ABECA

O Presidente Mauro Kreuz apresentou quatro pedidos formulados pela Associação Beneficente dos Empregados dos Conselhos e Entidades de Classe e Autarquias (ABECA), quais sejam: liberação para utilização do Plenário do CFA
exclusivamente para os funcionários com a exibição de filmes em dia e horário a ser definido por essa instituição; liberação dos funcionários em horário a ser definido por essa instituição para a prática de ginástica laboral; liberação do
espaço para realização de festa junina custeada pela ABECA e autorização para a ABECA disponibilizar um profissional especialista na área de nutrição para auxiliar os colaboradores do CFA com vistas a uma alimentação mais saudável.
Em deliberação, por unanimidade de votos, foi indeferida a solicitação para a realização da festa junina e aprovadas, por unanimidade de votos, as solicitações quanto à utilização do Plenário, no horário do almoço, para exibição de
filmes, às práticas de ginástica laboral e nutricional, mediante apresentação pela ABECA de contrato firmado por aquela Associação com os prestadores dos serviços aqui propostos.
31.

ENAF TEMÁTICA: RESPONSABILIDADE TÉCNICA. (CFR)

O Diretor de Fiscalização e Registro, Cons. Carlos Alberto informou quais os três temas principais para o ano de 2022 (Responsabilidade Técnica, Administração de Condomínios e Atuação do Profissional de Administração no Judiciário)
esclarecendo que a realização do 1º Encontro dos Administradores Fiscais (ENAF), sob a temática Responsabilidade Técnica está prevista para o final de agosto.
32.

REGULAMENTAÇÃO DA ATUAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE ADMINISTRAÇÃO NA ÁREA DE CONDOMÍNIOS. (CFR)

O Diretor de Fiscalização e Registro, Cons. Carlos Alberto informou que há uma demanda quanto à regulamentação para a pessoa física, que a ideia é criar um grupo de trabalho para tratar do assunto.
33.

DISPONIBILIZAÇÃO DE CURSO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA AOS PROFISSIONAIS. (CFR)

O Diretor de Fiscalização e Registro, Cons. Carlos Alberto manifestou entendimento de o curso de Responsabilidade Técnica pode ser oferecido dentro da ACAdm com o objetivo de preparar a pessoa para o mercado de trabalho. Que o
curso terá como pressupostos: longa duração, ênfase na prática, tutoria, parceria com Instituição de Ensino Superior (IES), EAD, provas e certificação. Informou qual o conteúdo do curso: Sistema CFA/CRAs, legislação da profissão,
atividades empresarias fiscalizadas pelo Sistema CFA/CRAs, Responsabilidade Técnica como marco legal, campos de atuação do Responsável Técnico, o profissional de administração como responsável técnico (registro, acervos, atestados
de capacidade técnica), Manual de Responsabilidade Técnica, Qualificação técnica nas Leis de Licitações nº 8.666/93 e nº 14.133/21; Fiscalização do Responsável Técnico e de Empresas, Ética Profissional: Conduta e Responsabilização.
34.

PL Nº 3293, AMEAÇAS A ÁRBITROS E AMBIENTE DE NEGÓCIOS (MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM). (CFR)

O Diretor de Fiscalização e Registro, Cons. Carlos Alberto apresentou matéria em que informa que Deputados querem acelerar texto que muda a Lei de Mediação e Arbitragem e que o entendimento é de que estão sendo revogados
aspectos importantes da Lei como a confidencialidade e ainda, provocando a fragilização das sentenças que seriam emitidas pelos tribunais arbitrais de mediação. Que isto causou um rebuliço e que pessoas que atuam na área de
mediação e arbitragem procuraram a CFR para discutir o assunto, e que diante do fato a Câmara está reunindo pessoas que entendem e atuam na área para auxiliar no posicionamento quanto à questão. O Presidente Mauro Kreuz
solicitou que seja marcada reunião entre ele, o Diretor Carlos Alberto, Adm. Filipe Coelho, Coordenador da CFR e um profissional de mediação e arbitragem próximo ao Presidente do CRA-PB, Adm. Flávio Emílio. Com a palavra, o Diretor
de Estudos e Projetos Estratégicos, Cons. Marcos Kalebbe informou que o profissional é o Adm. Salomão.
35.

CONVÊNIO COM O INFOCONV

O Diretor de Fiscalização e Registro, Cons. Carlos Alberto informou que o contrato com o INFOCONV permite 2000 extrações, mas que o número de busca está aumentando e que diante disto, depois será necessário tratar a questão.
Com a palavra, o Presidente Mauro Kreuz salientou inicialmente se deve avaliar o impacto financeiro da contratação de um pacote maior e ainda, o retorno, para se definir o aumento da contratação. Com a palavra, o Diretor Marcos
Kalebbe informou da necessidade de a Câmara de Fiscalização e Registro promover a atualização dos Acórdãos, porque muitos são bastante antigos, de 2011, 2013 uma vez que eles servem de embasamento na defesa da profissão.

36.

GASTOS COM A INTERVENÇÃO NO CRA-PE. (CAF)

O Diretor Administrativo e Financeiro, Cons.Rogério Cristino apresentou as despesas com os membros da Junter Interventora do CRA-PE e com a equipe de apoio técnico, conforme abaixo relacionado. As despesas se referem ao período
de 12/10/2021 a 22/07/2022.
DESPESAS COM MEMBROS DA JUNTA INTERVENTORA
VALORES (R$)
PERÍODO
12/10/2021 a
22/07/2022

DIÁRIAS/ADIC.

PASSAGENS

DESLOC.

AÉREA/TERRESTRE

331.382,00

125.046,15

TOTAL

456.428,15

DESPESAS COM EQUIPE DE APOIO TÉCNICO
VALORES (R$)
PERÍODO
12/10/2021 a
22/07/2022

DIÁRIAS/ADIC.

PASSAGENS

DESLOC.

AÉREA/TERRESTRE

126.900,00

76.552,84

TOTAL

203.452,84

659.880,99
TOTAL DAS DESPESAS

37.

CONTROLE DE RECEBIMENTO DE BALANCETE/COTA-PARTE. (CAF)

O Diretor Administrativo e Financeiro, Cons. Rogério Cristino informou que os CRAs AM e DF estão pendentes com a apresentação do balancete pertinente ao mês de junho e que não há pendência quanto aos repasses das cotas-partes.
Apresentou planilha com o repasse da cota-parte mensal por cada CRA.
38.

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO CFA. (CAF)

O Diretor Administrativo e Financeiro, Cons. Rogério Cristino informou que o saldo disponível em conta nesta data é de R$35.264.366,63.
39.

APOIO FINANCEIRO AOS REGIONAIS. (CAF)

O Diretor Administrativo e Financeiro, Cons. Rogério Cristino informou que o CRA-PA está em dia com os pagamentos pertinentes ao apoio financeiro que faltam ainda os pagamentos das parcelas com vencimento nos meses de agosto e
setembro.
40.

REPASSE DE COTAS-PARTES DOS ANOS ANTERIORES: (CAF)

O Diretor Administrativo e Financeiro, Cons. Rogério Cristino informou que os CRA do PA e de PE estão em dia com os repasses das cotas-partes dos anos anteriores.
41.

OUTROS ASSUNTOS

41.1.

Curso de Licitação

O Diretor Administrativo e Financeiro, Cons. Rogério Cristino informou que em agosto será ministrado aos Coordenadores do CFA curso sobre a Lei de Licitações.

41.2.

ENAJUR

O Presidente Mauro Kreuz informou que a realização do Encontro Nacional dos Assessores Jurídicos do Sistema CFA/CRAs a ser realizado em agosto próximo é fruto da manifestação dos Presidentes dos CRAs e que o Presidente do CRAMS, Adm. Rogério Elói ofereceu o CRA-MS para sediar o encontro presencial.
42.

AGENDA PARA A PRÓXIMA REUNIÃO
6ª Reunião da Diretoria Executiva, 17 de agosto de 2022, em Brasília/DF.

43.

ENCERRAMENTO

Às 18 horas 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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