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ATA ASSEMBLEIA Nº 0895123/2021/CFA
ATA DO 1º FÓRUM DE PRESIDENTES DO SISTEMA CFA/CRAS EM 2021

DATA:

04 e 05 de fevereiro de 2021

HORÁRIO: 09h às 18h (04/02) e das 09h às 12h (05/02)
LOCAL:

SEBRAE/DF

PARTICIPANTES
A – Presidentes/Representantes de CRAs presentes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Adm.
Adm.
Adm.
Adm.
Adm.
Adm.
Adm.
Adm.
Adm.
Adm.
Adm.
Adm.
Adm.
Adm.
Adm.
Adm.
Adm.
Adm.
Adm.
Adm.
Adm.
Adm.
Adm.

Rui Feitosa – CRA-AC
José Ediberto de Omena Junior – CRA-AL
Nelson Aniceto Fonseca Rodrigues – CRA-AM
Maria da Graça P. Barreto – CRA-BA
Leonardo José Macedo – CRA-CE
Jairo Ubiraci Baptista Salles Brandizzi – CRA-DF
Jaylson Franklin Mendonça Nunes – CRA-MA
Hélio Tito Simões de Arruda – CRA-MT
Rogério Elói Gomes Bezerra – CRA-MS
Jehu Pinto de Aguilar Filho – CRA-MG
Fábio Lúcio de Souza Costa – CRA-PA
Cesar Emanoel Barbosa de Lima – CRA-PB
Roselis Mazzuchetti – CRA-PR - Representante
Roberthy dos Santos Barbosa – CRA-PI
Leocir Dal Pai – CRA-RJ – CRA-RJ
Flávio Emílio Monteiro Cavalcante – CRA-RN
Sérgio José Rauber – CRA-RS - Representante
Franciso Tavares de Melo – CRA-RO
Saturnino Moraes Ferreira – CRA-RR
Djalma Henrique Hack – CRA-SC
Alberto Emmanuel Carvalho Whitaker – CRA-SP
Jorge Luiz Cabral Nunes – CRA-SE
Iranilson Ferreira Mota – CRA-TO

B – Ausências justificadas (Presidentes)
1.
2.
3.
4.

Adm.
Adm.
Adm.
Adm.

Clenis Siqueira de Sousa de Lima – CRA-AP
Maurílio José Martins Inês – CRA-ES
Samual Albernaz – CRA-GO
Mauri Vieira Costa – CRA-PE

ASSUNTOS EM DISCUSSÃO

1.

ABERTURA

Presidente cumprimentou a todos pelas eleições, encargo que expõe a cada um
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Presidente cumprimentou a todos pelas eleições, encargo que expõe a cada um
como proﬁssionais e como pessoas, o que exige destreza e zelo com o
compromisso assumido na condução do patrimônio de todos os proﬁssionais da
Administração. Ressaltou que estão todos presidentes, porém, sempre serão
proﬁssionais da Administração. A realidade que está sendo enfrentada com a
pandemia que aﬂige o mundo requer, humildade, resiliência, serenidade, solidariedade
e cooperação de todos em prol do Sistema CFA/CRAs.
Divergências de ideias são saudáveis e necessárias, é ouvindo e aprendendo com
cada ideia que reside o crescimento. Todos são exatamente iguais como colegas de
proﬁssão, ocupando papeis e tendo missões e responsabilidades diferentes. A
consciência proﬁssional é imprescindível, os tempos exige isso, outras 31 proﬁssões
que compõem o Fórum dos Conselhos Federais de Proﬁssões Regulamentadas, no
qual é o Coordenador, estão igualmente preocupados com os rumos que esta
pandemia vem dando as estas entidades diante dos poderes, o que requer união e
comprometimento.
Os números referentes a realidade que o Sistema CFA/CRAs enfrenta assustam, são
comparáveis a um paciente muito doente, que apresenta hemorragia, fraturas e
vários cortes; esteticamente nada agradável. A questão é de foco. Questiona se irão
cuidar da estética, das vaidades, ou das fraturas expostas e hemorragia. Não existe
tempo para estética. Em 2020 o Sistema deixou de arrecadar R$ 37.000,00 milhões
se comparado a ano de 2019, o que equivale a 87.300 anuidades a menos.
O país enfrenta colapso econômico, colapso social, a realidade exige mudanças. A
profissão é de todos e somos os representantes dessa comunidade.
Convite a todos para um minuto de silêncio em homenagem às vítimas da COVID-19
e suas famílias. Minuto de oração pelo colega Conselheiro Federal José Samuel de
Melo Junior. Execução do Hino Nacional.
Feitos os cumprimentos pelo Presidente do CRA-DF, Adm. Jairo Brandizzi.
Com a palavra o Presidente Mauro justificou as seguintes ausências:
Presidente do CRA-AP, Adm. Clenis Siqueira;
Presidente do CRA-ES, Adm. Maurílio José;
Presidente do CRA-PR, Adm. Sérgio Lobo;
Presidente do CRA-PE, Adm. Mauri Costa;
Presidente do CRA-RS, Adm. Claudia Abreu;
Conselheiro Federal pelo Estado do Paraná e Coordenador da Comissão Permanente
de Análises de Contas do CFA, Adm. Amilcar Pacheco;
Vice-Presidente do CFA, Conselheiro Federal pelo Estado do Tocantins, Adm. Rogério
Ramos.
Cumprimentou aos Conselheiros reeleitos e deu boas-vindas aos recém-chegados ao
sistema.
Espaço para apresentação aos novos eleitos:
Adm. Rui Feitosa – CRA-AC;
Adm. José Ediberto de Omena Junior – CRA-AL;
Adm. Nelson Aniceto – CRA-AM;
Adm. Maria da Graça Pitiá Barreto – CRA-BA;
Adm. Jairo Ubiraci Baptista Salles Brandizzi – CRA-DF;
Adm. Jaylson Franklin Mendonça Nunes – CRA-MA;
Adm. Cesar Emanoel Barbosa de Lima – CRA-PB;
Adm. Leocir Dal Pai – CRA-RJ;
Adm. Flávio Emílio Monteiro Cavalcanti – CRA-RN;
Adm. Francisco Tavares De Melo – CRA-RO;
Adm. Djalma Henrique Hack – CRA-SC;
Adm. Alberto Emmanuel Carvalho Whitaker – CRA-SP;
Adm. Jorge Luiz Cabral Nunes – CRA-SE
Adm. Iranilson Ferreira Mota – CRA-TO
Parabenizando a todos desejou exitosa e profícua administração.
Inclusão em pauta dos seguintes itens:
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a) Multa RN588, proposta do Presidente do CRA-MG, Adm. Jehu Pinto;
b ) Programa de Cobrança, proposta do Presidente do CRA-SP, Adm. Alberto
Whitaker;
Informação quanto a retirada de pauta, a pedido do Presidente do CRA-RJ, Adm.
Leocir Dal Pai, do item 11 Aproveitamento de tempo de registro no Sistema
CFA/CRAs, para efeito de cálculo para concessão de registro remido. (CRA-RJ).
2.
APRECIAÇÃO DA ATA DO 2º FÓRUM DE PRESIDENTES DO
SISTEMA CFA/CRAS, REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2020,
EM BRASÍLIA/DF. (DELIBERATIVO)
Colocada em votação a apreciação. Aprovada por unanimidade.
3.

REFLEXÕES DA PRESIDÊNCIA DO CFA

Apontamentos quanto a realidade do país diante da pandemia e o colapso que todos
os programas do Governo Federal trouxeram para a economia do país.
Apresentação de estudo referente aos anos de 2011 a 2016 com dados da CFP,
CFR, PRODER e CAF que demostrou que o marketing com o mercado registrável,
despencou.
Apresentou a análise de cada Estado com a performance detalhada de cada Regional
visando traçar estratégias.
Os dados mostraram uma queda consistente, na avaliação estratégica entre
quantitativo e qualitativo verifica-se que muitas ações são propostas e implementadas
(quantitativo), porém, o impacto de resultados é mínimo, insignificante.
Sinais de autofagia inconsciente e crise ontológica; os dados apontam a crise
existencial enfrentada, está indeﬁnido quem somos, porque existimos e a realidade
de onde estamos, o que impede que se tenha foco.
A crise ontológica do sistema encontra-se também na Academia, a pesquisa feita
demostrou que não está claro aos egressos o que é Administração e não está claro o
que é ser um Administrador. Isso causa a falta de apreso, orgulho e amor pela
profissão.
Isso reﬂete em todas as áreas do sistema até mesmo nas eleições, vez que a cada
ano o nível de abstenção está maior.
Os reﬂexos, também, estão nos eventos promovidos pelo Sistema onde a
participação em massa se dá através de alunos e conselheiros patrocinados, não há
participação de executivos e/ou proﬁssionais da Administração, porém, no FIA que
ocorreu me Palmas/TO a participação foi cerca de oitenta por cento de executivos,
uma mudança de perfil.
Esclareceu que o CFA destinou aos CRAs quarenta e dois milhões de reais em
PRODER e em dois anos a gestão ocupou-se em não fechar as portas, tendo que
tomar medidas como o PDV para evitar o colapso.
Informou que para tornar viável a gestão do CFA, foram cortados quase sete milhões
do orçamento para 2021, sendo que nos anos de 2019 a 2020 foram cortados
quase quinze milhões, tendo deixado de arrecadar cerca de oi milhões de reais, um
déficit de vinte e dois milhões.
A cada atualização do estudo resta conﬁrmadas as mesmas anomalias, a queda do
marketing, comprova que os investimentos com PRODER não geram impacto.
Demostrou que de 2017 a 2019 ingressaram 2.810.692 registráveis, crescimento de
quase dois mil por cento, o crescimento de registráveis bruto do sistema foi de
apenas quatorze por cento, diante dessa realidade conclamou a todos para juntos,
irmanados, com foco e determinação poderemos superar e repaginar essa realidade.
O foco do biênio terá de ser ﬁscalização, registro e cobrança, por isso a importância
de participação no ENAF.
Apresentou a inadimplência na Pessoa Jurídica em torno de cinquenta e dois por
cento.
Inclusão Programa de Cobrança, proposta do Presidente do CRA-SP, Adm. Alberto
Whitaker. Outros Assuntos.
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4.
TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM A ASSOCIAÇÃO DOS
ADMINISTRADORES DO ESTADO DO CEARÁ (AADECE). (CRA-CE)
5.
DCN: DESENVOLVER UM PROJETO COM BASE NAS NOVAS
DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO,
CAPACITANDO PROFESSORES PARA QUE SEJAM MULTIPLICADORES DA
IMPORTÂNCIA DO REGISTRO PROFISSIONAL JUNTO AOS ACADÊMICOS
(CRA-CE)
6.

CAMPANHA DE INCENTIVO AO REGISTRO. (CRA-CE)

Com a palavra o Presidente do CRA-CE, Adm. Leonardo Macedo, responsável pelos
itens 4, 5 e 6 da pauta, apresentou a demanda da Academia Cearense de
Administração e de sua Comissão de Excelência em Administração que tem como
objetivo apoiar, discutir e sugerir melhorias junto as instituições e ensino superior.
Apresentou levantamento do posicionamento atual do ensino no Estado do Ceará,
tanto presencial como EAD, com a propositura de que as avaliações dos cursos de
Administração sejam retomadas.
O presidente Mauro informou que no ano de 2017 um Decreto revogou as avaliações
de proﬁssões restando exclusivamente aos cursos da área da saúde e de direito a
necessidade de avaliação pelo Conselho Nacional de Educação.
Ressaltou que tem buscado ser recebido pelo Ministro da Educação para tratar sobre
diretrizes curriculares dos cursos de Administração, porém, sem sucesso até o
momento.
Presidente Leonardo continuou com o destaque da importância da aproximação do
Sistema CFA/CRAs com os professores da Administração, no intuito de demostrar a
importância de inscrição nos Conselhos.
Em continuação, o presidente Leonardo, apresentou reﬂexão quanto a ﬁscalização e
os cargos comissionados. Esclareceu que no Estado do Ceará existem cento e
oitenta e quatro prefeituras que contam com cargos comissionados como:
secretários municipais, assessoria, chefia e direção.
Ressaltou a edição do Decreto 9727/2019 que determina como deverão ser
compostos os quadros comissionados da União, restando especiﬁcado como critério
geral para nomeação o perﬁl proﬁssional adequado ou formação acadêmica
compatível para o cargo.
Informou que no Estado do Ceará o Ministério Público tem notiﬁcado prefeituras
quanto a nomeações políticas, exigindo a habilitação para o cargo, podendo as
prefeituras responder por nepotismo.
Propôs ao sistema CFA/CRAs a implantação de política de aproximação com prefeitos
e governadores com vistas a demonstrar a imprescindibilidade do Administrador para
a gestão pública, com abordagem orientativas quanto a cargos ocupados sem o
devido perfil profissional.
O presidente Mauro destacou a importância do convênio com a academia cearense,
seguramente será um diálogo proveitoso com a Câmara de Formação Proﬁssional do
CFA, no tocante ao ensino, instituições e cursos de Administração.
O presidente Mauro informou que o CFA tem trabalhado através da CEAP na defesa
dos interesses do Sistema CFA/CRAs, em especial a PEC 108/2019, além de inúmeros
projetos apresentados durante a pandemia que poderiam colapsar totalmente o
Sistema.
Ressaltou que a PEC 32/2020, que trata da reforma administrativa, também,
apresenta vedação aos conselhos proﬁssionais adotar medidas anticompetitivas em
sua área de atuação, estando vedado o impedimento do exercício da proﬁssão por
pessoas inabilitadas.
Isso demostra uma ideologia liberalizante, ameaças concretas aos Conselhos.
Em relação ao PLS 439/2015 ajustes estão sendo feitos visando a retomada e
aprovação do projeto.
Presidente Mauro propôs moção de agradecimento ao SEBRAE pela disponibilização
do espaço para realização do 1º Fórum de Presidentes do Sistema CFA/CRAS em
2021. Discutido. Aprovado.
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7.
SUGESTÃO DE ALTERAÇÃO NA RESOLUÇÃO NORMATIVA N.
462/2015 – RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE FORMA DIGITAL. (CRA-SC)
Com a palavra o Presidente do CRA-SC, Adm. Djalma, ressaltou a necessidade de se
tornar todos os arquivos referentes a registros em formato digital, o que trará
economia para o sistema.
O Adm. Carlos Alberto (Carlão) informou que aguarda aprovação do plenário minuta
de Resolução Normativa que trata dos Registros proﬁssionais e essa normativa trata,
também, da questão do formato digital dos documentos dos candidatos a inscrição,
levando em conta a veracidade, legalidade e ﬁdelidade dos documentos a serem
apresentados.
8.
ALTERAÇÃO NA FORMA DE COBRANÇA NAS SITUAÇÕES DE
REGIMENTO
DA
LICENÇA
DE
REGISTRO
(COBRANÇA
DA
PROPORCIONALIDADE). (CRA-SC)
O CRA-SC apresentou requerimento de alteração na cobrança de anuidade quando
do pedido de licença de registro, para que seja deﬁnida proporcionalidade no
pagamento quando deferida a licença.
9.
DESCONTOS PARA RECÉM-FORMADOS: (ESCALONAMENTO NA
COBRANÇA DAS ANUIDADES NOS PRIMEIROS ANOS DE REGISTRO). (CRASC)
Com relação aos recém-formados, sugere o CRA-SC que haja um escalonamento nas
cobranças de anuidades, uma vez que, nos anos seguintes ao registro é alto o índice
de inadimplemento e pedidos de cancelamentos entre esses proﬁssionais. Sugeriu
descontos na proporção de cinquenta por cento no primeiro ano, trinta por cento no
segundo ano e quinze por cento no terceiro ano.
Com a palavra o Conselheiro Federal, Adm. Marcos Kallebe aﬁrmou a sua
preocupação com os novos registrados e a continuidade do pagamento das
anuidades. Entende ser o escalonamento algo plausível e totalmente válido.
O presidente Mauro apontou que o assunto será tratado dentro da legalidade.
Presidente Hélio Tito esclareceu que isenção na primeira anuidade como foi feita em
tempos remotos foi uma tragédia para o CRA-MT no passado.
Se instituído o escalonamento este deverá ser implementado em todo o Sistema
CFA/CRAs.
O Presidente Mauro destacou que o assunto será tema no próximo Fórum de
Presidentes, de forma detalhada.
Adm. Jairo, CRA-DF declarou que esses descontos devem ser ﬂexibilizados aos
conselhos para que sejam aplicados segundo a realidade de cada região.
Presidente Maria da Graça do CRA-BA informou que outros conselhos dividem
anuidades através de cartões de crédito, questionou se essa alternativa seria viável
para os CRAs.
O Presidente ressaltou que a proposituras deverão ser amadurecidas e discutidas no
próximo Fórum, certiﬁcando que o que ﬁcar decidido será submetido ao Plenário do
CFA para análise e aprovação.
Conselheiro Federal Rogério Cristino informou que a RN 588/2020 tratou das
contribuições para o ano de 2021, sendo oportunizado o desconto de quinze por
cento para pagamento até o dia 28 de fevereiro de 2021
10.
SUGESTÃO: “ATO DO
CAPACIDADE TÉCNICA”. (CRA-SC)

ADMINISTRADOR

–

ATESTADO

DE

Com a palavra o Presidente do CRA-SC, Adm. Djalma declarou a importância do
Atestado de Capacidade Técnica e informou que, no Estado de Santa Catarina, por
orientação do TCU foi retirada a obrigatoriedade de apresentação do atestado.
Sugeriu que este assunto seja pauta do evento de fiscalização.
Em relação ao atestado de capacidade técnica o Adm. Carlão destacou que essa é
uma questão de nomenclatura, uma vez que, os Administradores possuem a
Anotação de Responsabilidade Técnica. Informou que o assunto será discutido no
ENAF.
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11.
APROVEITAMENTO DE TEMPO DE REGISTRO NO SISTEMA
CFA/CRAS, PARA EFEITO DE CÁLCULO PARA CONCESSÃO DE REGISTRO
REMIDO. (CRA-RJ)
Retirado de pauta, a pedido do Presidente do CRA-RJ, Adm. Leocir Dal Pai
12.

ENAF 2021. (CFR)

Com a palavra o Conselheiro Carlos Alberto (Carlão) fez um resumo histórico do
evento demostrando a importância da ﬁscalização e os indicadores, com bases
efetivas, de acompanhamento dos resultados das ações implementadas desde 2019.
Levantamento entre os regionais levantou as cinco áreas que mais efetivava registros
em cada Conselho e as informações dos CNAS foram enviados com base nas
informações transmitidas.
Ressaltou que precisa ser identiﬁcado onde está o entrave para que foco seja
mudado e os resultados sejam alcançados.
Se comprometeu de que o ENAF de 2021 será transmitido ao vivo. Destacou que o
ideal seria a presença de todos fiscal, Presidente ou diretor de Fiscalização.
Solicitou que sejam respondidos os questionamentos encaminhados, para que seja
preparado e encaminhado o roteiro de fiscalização.
Precisa haver engajamento de todos para o uso das ferramentas propostas.
13.
PEDIDOS AOS REGIONAIS DE IDEIAS, AÇÕES E PROJETOS
EXITOSOS OU COM PERSPECTIVAS DE ÊXITO EM FISCALIZAÇÃO, REGISTRO
E COBRANÇA. (CFR)

14.
RESOLUÇÃO
NORMATIVA
CFA
Nº
ADMINISTRADORES E GESTORES JUDICIAIS). (CFR)

15.

593

(PERITOS,

CONVÊNIOS SENAD E MPT (SUPERVISÃO DE ESTÁGIOS). (CFR)

O Diretor de Fiscalização pontuou que foi realizado um convênio de parceria com o
SENAD e o MPT com intuito de colocar o administrador em evidência, abrindo espaço
no mercado de trabalho.
Esclareceu que o Convenio com a Secretaria Nacional de Política Sobre Droga –
SENAD, do Ministério da Justiça busca recrutar Administradores de todo Brasil para
atuar como Administradores Judiciais sobre bens apreendidos em operações da
Polícia Federal e Ministério Público, informou que já foram realizadas algumas
indicações, porém, existe a necessidade de que os Conselhos Regionais informem os
nomes e dados desses proﬁssionais e suas qualiﬁcações, uma vez que, a
complexidade de cada operação exigir o profissional especializado na área.
Informou que a CFR tem trabalhado em um cadastro Nacional, devendo ser editada
nova RN ser editada brevemente.
Com o Ministério Público do Trabalho a parceria se deu quanto a supervisão de
estágios, vários tipos de reações têm surgido com o tema, inclusive ações judiciais
propostas pelo CIEE contra o Sistema.
Dr. Marcelo Dionísio fez um relato do caminho trilhado pelo CFA até assinatura do
Acordo com o MPT com vigência de dois anos.
Informou que o MPT, com a proximidade de término do prazo do acordo, a proposta
é a alteração de cláusulas do acordo dando uma nova fórmula de atuação,
conhecendo a realidade dos Conselhos para mais efetividade dos trabalhos.
Destacou que a proposta é um compartilhamento para elaboração de um Manual de
Fiscalização em parceria com a MPT, obviamente, respeitando as particularidades e
especificidades de cada profissão.
16.

INFORMAÇÕES DO COMPARTILHA E CAPACITA. (CFR)

Quanto ao programa Compartilha e Capacita, coordenado pelo Conselheiro Federal
Adm. Hercules Falcão, tem como escopo identificar as boas práticas, unificar,
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compartilhar e implementar no Sistema CFA/CRAs para resultados satisfatórios curto,
médio e longo prazo.
O Coordenador da CFP informou que o projeto, neste primeiro momento será voltado a
fiscalização e registro.
17.

SISTEMA IMPLANTA. (CFR)

Carlão buscou informações quanto ao resultado da transição de sistema realizada a
um ano em parceria com o CFA.
Presidente Hélio Tito declarou que existem inúmeras demandas para adequações no
sistema, ressaltou que seria importante que essas demandas deverão ser levadas a
empresa pelo CFA.
O Presidente Mauro relembrou que a empresa que detinha os dados os devolveu ao
sistema danificado e está sendo acionada na Justiça.
O Presidente de Santa Catarina questionou quanto a uniﬁcação para a aquisição do
Programa BIGDATA.
Conselheiro Carlão esclareceu que em 2020, por questões orçamentárias vários
cortes foram necessários, porém, em 2021 está destinado recurso para este
programa e outros meios facilitadores de registro e fiscalização.
Informou ainda que foram retomados os assuntos ligados a CBO e, juntamente com
a CEPE a CBA.
Ressaltou que várias frentes estão abertas em busca de retorno eﬁcaz, para isso é
necessária força tarefa de todos os Conselhos Regionais para implementação das
ações propostas.
18.
EVENTOS A SEREM REALIZADOS EM 2021 (ERPA SUL, ERPA
CENTRO-OESTE, FOGESP E XXVII ENBRA). (CRIE)
Com a palavra o Conselheiro Federal, Diretor da CRIE, Adm. Gilmar informou que
vários eventos estão programados para ocorrerem em 2021 (ERPA Sul, ERPA
Centro-Oeste, FOGESP e XXVII ENBRA)
Esclareceu que os Encontro Regionais de Profissionais de Administração – ERPA, tem
como foco que os administradores da região discutam a problemática regional
conjuntamente.
Informou aos novos presidentes que o CFA tem normatizado através de Resoluções
Normativas todos os eventos.
Informou que o FOGESP e o ENBRA foram adiados em função da pandemia, serão
retomados dentro dos critérios específicos.
Destacou que ENBRA será realizado em formato híbrido, respeitando os protocolos
de cada Estado e cidade, previsto para os dias 06 a 08 de outubro, em Salvador
Bahia.
O ERPA Sul englobará os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul,
ocorrerá nos dias 24 a 26 de junho, em Foz do Iguaçu/PR.
O ERPA Centro-Oeste englobará os estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul,
Distrito Federal e Goiás, ocorrerá nos dias 11 e 12 de agosto, em Bonito/MS.
FOGESP será realizado de forma virtual, ocorrerá nos dias 04 a 06 de maio a partir de
Belo Horizonte.
19.

DEMONSTRAÇÃO PLATAFORMA CLUBE DE VANTAGENS. (CRIE)

Em se tratando da plataforma do clube de vantagens o Conselheiro Gilmar informou
que cada Regional possui seu clube, muitas vezes sem grandes atrativos, sendo
assim o CFA desenvolveu uma plataforma, que encontrasse em fase de teste, onde
os Regionais irão alimentar com seus conveniados e convênios.
O CFA manterá e auditará a plataforma.
20.

INFORMES DA OLA. (CRIE)

Informou que o CFA voltou a participar da Organização Latino-americana de
Administração, que conta com a participação de 25 países da América Central,
América do Sul e Caribe.
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Informou que foi reestruturada as equipes da CRIE e da OLA, esclareceu que 52
projetos foram criados para os anos de 2019 e 2020, oito deles cancelados e outros
oito adiados em decorrência da pandemia, tendo sido realizados 36 eventos.
21.

INFORMES DA CRIE

Informou o Coordenador Gilmar que estão programados para ocorrer em 2021 os
seguintes eventos:
Fórum de Gestão Pública - FOGESP
Quarta versão do Fórum das profissionais de Administração – Fórum das Mulheres.
Primeiro Fórum dos Proﬁssionais de Administração Sêniors - FPAS, preparação para
a saída do mercado a aposentadoria.
Primeiro Fórum dos Jovens Profissionais de Administração – FJPA.
Esse conjunto de Fóruns e eventos o Sistema atenderá a segmentação natural da
categoria, Gestão Pública, Mulheres, Sêniores e Jovens, sendo que o ENBRA e o FIA
atendem a todos no geral.
O CFA tem interesse em apoiar institucionalmente os eventos organizados pelos
Conselhos Regionais, devendo, para tanto serem atendidas as Resoluções
normativas.
Apresentado os gráficos dos eventos a serem realizados em 2021 e 2022.
Destacou que ENBRA será realizado em formato híbrido, respeitando os protocolos
de cada Estado e cidade, previsto para os dias 06 a 08 de outubro, em Salvador
Bahia e o Fórum das Mulheres, Fórum dos Sêniores e Fórum dos Jovens
Proﬁssionais, serão realizados de forma híbrida e ocorrerão dentro do evento macro,
ENBRA.
Apresentou os eventos e os resultados dos eventos ocorridos no ano de 2019 e
2020.
22.
(CGP)

ENVIO DO GUIA DE GESTÃO DO SISTEMA CFA/CRAS AOS CRAS

Com a Palavra o Conselheiro Adm. Fábio Macedo, Coordenador da CGP, informou
que no início de 2020 a CGP iniciou um trabalho multicameral, onde todas as
Diretorias, Coordenações e Comissões do CFA foram convocadas para prestarem
informações e, a partir desses dados foi criado o guia de gestão do Sistema
CFA/CRAs. Material encaminhado a cada Estado, para cada um dos conselheiros
eleitos.
23.

ENVIO DE OFÍCIOS AOS PREFEITOS. (CGP)

O Coordenador informou que foram encaminhados ofícios aos 5.570 prefeitos do
Brasil, apresentando o Sistema CFA/CRAs, que os profissionais da Administração são
imprescindíveis para a gestão com competência nos municípios.
Foram encaminhados, também, todos os produtos desenvolvidos pelo Sistema
CFA/CRAs que atendem a seara pública, agora é aguardar os resultados.
Livro Diagnóstico Brasil, compila todos os dados referentes ao diagnóstico dos vinte e
seis Estados da Federação e do Distrito Federal, especificamente, quanto aos dados do
índice de governança dos municípios, com a análise dos indicadores, três variáveis e
três dimensões.
Questionou quanto a resposta ao expediente encaminhado a cada conselho regional,
que buscava a designação de representante de gestão pública dos estados com foco
no trabalho conjunto com a CGP.
Projeto do Controle interno, Leis, Pareceres TCE e outros e com base neste
levantamento foi preparada uma proposta de Projeto de Lei a ser levada ao poder
Legislativo nas esferas Estadual e Municipal.
Informou que proposta de que em maio de 2021 será lançado os novos indicadores
IGM-CFA.
Dentro da plataforma IGM-CFA o profissional de Administração, devidamente
registrado, possui acesso exclusivo, com um simulador de ações, serie histórica,
capacitação, biblioteca e banco de dados.
24.

ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO DE DADOS DA CGP
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Esclareceu o Coordenador que a CGP realizou mais de noventa entregas ao Sistema
CFA/CRAs nos anos de 2019/2020
25.

CRONOGRAMA DE ATUALIZAÇÃO DO IGM-CFA 2021. (CGP)

A proposta é que até maio de 2021 seja apresentada ferramenta IGM-CFA 2021, com
dados atualizados e novos indicadores.
26.

INFORMES DA CGP

O Conselheiro Fábio informou que foi criado um guia jornalístico para as eleições,
visando subsidiar proﬁssionais jornalistas com perguntas relacionadas aos dados
apresentados no IGM.
27.
FÓRUM PERMANENTE DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (FPMPE) – CAPACITAÇÕES EM MPE’S. (CFP)
Com a palavra o vice Coordenador da Câmara de Formação e Registro Proﬁssional,
Adm. Mauro Leônidas, informou que o Sistema CFA/CRAs, através da CGP coordena
um Comitê de Formação e Capacitação Empreendedora junto ao das Micro e
Pequenas Empresas.
Informou que através de um Acordo de Cooperação Técnica, pactuado com o
Ministério da Economia estão desenvolvendo a formação de proﬁssionais
administradores que sejam multiplicadores e possam atuar nas Micro e Pequenas
Empresas.
Esclareceu que o Fórum é constituído por seis Comitês, estando o quinto comitê,
Formação e Capacitação Empreendedora, sob o comando do CFA.
Apresentou os dados das capacitações e do curso; Curso de extensão de 120hs.
Destacou que o esse projeto poderá servir de parâmetro para outras instituições.
O Vice Coordenador, informou, também, que foi ﬁrmado Acordo de Cooperação
Técnica com o Banco do Brasil, visa materializar os projetos do Sistema, uma vez que
capacitará os proﬁssionais através de cursos de ﬁnanças. A proposta do Banco do
Brasil é que, a partir do momento que os proﬁssionais estejam capacitados em
ﬁnanças os investimentos aplicados a micro e pequenas empresas terão menos
risco.
28.

PLATAFORMA ACADM. (CFP)

O Vice Coordenador apresentou a plataforma ACAdm, projeto piloto em
funcionamento no CRA-SP, recepciona os proﬁssionais em dias com o sistema e
capacitados nos cursos de multiplicadores tem acesso a capacitação em ﬁnanças
com o Banco do Brasil.
Parcerias em destaque com o Grupo C, Grupo Multiplica, UNISINOS e outros.
Solicitou a colaboração dos regionais empenho na busca de parceria com trilha de
aprendizagem voltada para áreas especíﬁcas para que a plataforma seja efetivada
com consistência.
29.
PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA
CFA/CRAS. (CFP)
Certiﬁcação proﬁssional é uma distinção no mercado de trabalho apontou o
Conselheiro Mauro Leônidas, é fundamento porem é necessário que haja parceria
com os regionais para que o mercado e instituições de ensino superior conheçam
esses profissionais.
No Brasil apenas nove proﬁssionais possuem certiﬁcação, isso não apresenta
capilaridade satisfatória, porém é um ponto de distinção.
Quanto ao tema informou que o CFA juntamente com a Fundação Getúlio Vargas
realizam uma prova para certificação.
Presidente Mauro destacou a importância da avaliação, uma vez que são testados os
conhecimentos, habilidades e comportamentos desses profissionais.
30.

GUIA DAS NOVAS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS DO
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CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO. (CFP)
Em relação as diretrizes curriculares informou o Vice Coordenador que o CFA
juntamente com a Associação Nacional de Cursos de Administração tem trabalhado
em um documento para as instituições de Ensino Superior divulgando a Resolução do
Conselho Nacional de Educação que aguarda homologação do Ministro da Educação.
Presidente Mauro esclareceu a necessidade do apelo as instituições para que se
adequem o mais rápido possível a essas diretrizes, o que trará maior competitividade.
31.

OUTROS ASSUNTOS

Programa de Cobrança com a palavra o Adm. Alberto Whitaker, informou que o
CRA/SP continua com queda acentuada de desligamentos e que o índice de
inadimplência atingiu o patamar de cinquenta por cento. Apresentou gráﬁco referente
a tendência na queda das receitas e ascensão do índice de inadimplência.
Informou que o CRA-SP, atendendo a RN 583 que trata sobre dívida ativa, tem cerca
de oitenta e um milhões em dívidas ativas e irão inscrever outros dezesseis milhões,
porém, entende que em razão dessa normativa o conselho está limitado em relação a
negociação e, por ser o custo da dívida ativa muito alto para os Conselhos.
O pleito do CRA-SP se dá no sentido de se permitir uma manobra para negociação e,
no âmbito do regional a não possibilidade de negociação apresenta resultados abaixo
de um por cento.
Entende que uma ﬂexibilidade maior trará resultados em torno de quatro ou cinco
por cento.
O presidente Mauro solicitou que o Presidente Adm. Alberto Whitaker formalize
oﬁcialmente o pleito para que a matéria seja discutida na próxima reunião plenária do
Sistema CFA/CRAs.
Com a palavra o Presidente Hélio Tito destacou ser oportuna e necessária a sugestão
do CRA-SP.
Multa RN 588 – Com a palavra o Adm. Jehu Pinto, Presidente do CRA-MG, destacou
que a RN 588 trata de todos os pagamentos a serem feitos no Sistema e entre esses
pagamentos estipula multa caso o pagamento da anuidade não seja realizado até o
mês de março, multa essa de mais de setecentos reais, aﬁrmou que o CRA-MG não
aplica a multa e, em pesquisa realizada junto aos demais Conselhos Regionais,
resposta dada por dez CRAs apenas, a maioria, também, não aplica a multa.
Questionou qual medida o Sistema irá tomar para se fazer cumprir a Resolução,
ressaltando que entende ser o valor da multa abusivo.
O Presidente Mauro parabenizou pela preocupação quanto ao assunto e se
comprometeu a se debruçar sobre o assunto.
Presidente Leocir do CRA-RS destacou que a multa deve ter caráter educativo e não
punitivo.
CRA-MS, Presidente Rogério destacou que deve haver uma pesquisa no mercado
quanto as multas aplicadas, porém, uma multa insigniﬁcante poderá desestimular o
pagamento.
O Presidente Leonardo do CRA-CE questionou o parcelamento das anuidades, uma
vez ser essa, uma demanda daquele Regional.
O presidente Mauro destacou que a Administração é uma das áreas mais procuradas
no mercado, questionou, onde estão os proﬁssionais formados nas excelentes
faculdades.
Questionou o que os CRAs têm feito para registrar esses proﬁssionais e, como atuar
para registrar esses profissionais.
É necessário realinhar o foco.
Conselheiro Carlão da CFR ressaltou que está sendo feito um levantamento junto aos
Regionais de todas as Instituições que o Sistema possui assento, parametrizando a
representatividade do Sistema CFA/CRAs.
O Presidente Mauro ressaltou que o mapa trará um comparativo enquanto sistema e
representatividade.
Com a palavra o Presidente Saturnino do CRA-RO informou que tem enfrentado ação
judicial no âmbito do Regional por indeferimento de pedido de cancelamento de
inscrição proﬁssional e os entraves encontrados junto a Ministério Público do Estado

Ata Assembleia CFA-Fórum 0895123

SEI 476900.001752/2021-27 / pg. 10

de Roraima.
O Presidente informou as várias interações do CFA e Conselhão junto ao CNJ
especiﬁcamente para tratar de meios de se evitar a interposição de ações judiciais,
buscando os acordos extrajudiciais ou outros meios de mediações.
Destacou que o CFA tem nova Resolução Normativa que trata de cobranças e traz
no seu bojo as orientações do CNJ.
Como informativo o Presidente do CRA-TO declarou que o Regional possui vaga no
Fórum Estadual de Educação e a participação no Fórum Estadual de micro e
Pequenas Empresas.
Apresentou o trabalho de mestrado que tem como base de pesquisa do perﬁl
empreendedor dos Administradores do Estado do Tocantins, análise das
características comportamentais desses proﬁssionais, com o resultado sugeriu que a
pesquisa seja ampliada em todos os CRAs.
32.

AGENDA PARA A PRÓXIMA REUNIÃO
2º Fórum de Presidentes Conjunto, 10 e 11 de junho, em Brasília/DF.

33.

ENCERRAMENTO

Presidente Mauro agradeceu e parabenizou a todos pelas
contribuições. Presidente do CRA-DF, Adm. Jairo encerrou a reunião.

ideias

e

Lida e aprovada a ata, assinam:

Adm. Jairo Ubiraci Baptista Salles Brandizzi

Adm. Mauro Kreuz

Presidente do CRA-DF

Presidente do CFA

CRA-DF nº 006599

CRA-SP nº 85872

Documento assinado eletronicamente por Adm. Jairo Ubiraci Baptista Salles
Brandizzi, Presidente, em 19/11/2021, às 11:54, conforme horário oficial de
Brasília.
Documento assinado eletronicamente por Adm. Mauro Kreuz, Presidente,
em 22/11/2021, às 15:12, conforme horário oficial de Brasília.
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