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ATA DA 6ª SESSÃO PLENÁRIA DO CFA EM 2022
Data:
Horário:
Local:

13 de maio de 2022
09h10min às 13h
Sede do CFA – Brasília/DF

PARTICIPANTES:
A – Conselheiros Federais presentes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

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

Fábio Mendes Macêdo – AC
Jociara Márcia da Silva Correia – AL
Herlígenas Corrêa de Oliveira Araújo – AP
José Carlos de Sá Colares – AM
Roberto Ibrahim Uehbe – BA
Francisco Rogério Cristino – CE
Carlos Alberto Ferreira Júnior – DF
Hércules da Silva Falcão - ES
Tiago Nóbrega Stival – GO
Jorge Henrique Mariano Cavalcante - MA
Norma Sueli Costa de Andrade – MT
Alex Sandre Rodrigo Pereira Cazelli – MS
Gilmar Camargo de Almeida – MG
Mauro dos Santos Leônidas – PA
Marcos Kalebbe Saraiva Maia Costa – PB
Amilcar Pacheco dos Santos – PR
José Carlos Gomes de Souza – PE
Pedro Alencar Carvalho Silva – PI
Jorge Humberto Moreira Sampaio – RJ
Júlio Francisco Dantas de Rezende – RN
Cláudia de Salles Stadtlober– RS
Ivanilda Frazão Tolentino – RO
Ellen Regina dos Santos Lobo - RR
Isabela Pereira Fornari Muller – SC, Conselheira Federal Suplente
Mauro Kreuz – SP
Diego Cabral Ferreira da Costa – SE
Francisco Almeida Costa – TO, Conselheiro Federal Suplente

B – Ausências Justificadas
1. Adm. Evandro Fortunato Linhares – SC
2. Adm. Rogério Ramos de Souza - TO

ASSUNTOS EM DISCUSSÃO
1.

ABERTURA

O Presidente Mauro Kreuz cumprimentou a todos e declarou aberta a sessão
plenária.
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2.
APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DA GESTÃO DE COBRANÇA
COMPARTILHADA NO SISTEMA CFA/CRAS. (PRESIDENTE) – INFORMATIVO
O Presidente Mauro Kreuz se reportou ao Sistema de Informações Gerenciais
proposto pela Sankhya e informou que a mesma empresa também tem proposta de
ferramenta de gestão de cobrança compartilhada. Informou que neste momento não
haverá nenhuma deliberação quanto à questão, somente a apresentação da
ferramenta pelos representantes da referida empresa. Em seguida, passou a palavra
aos senhores Rafhael França e Dieime. Com a palavra, o Sr. Rafael França agradeceu
o convite, fez uma descrição do que é a ferramenta de gestão compartilhada e
apresentou o ﬂuxo de pagamentos e como ele ocorre atualmente dentro do
ecossistema de tecnologia, percorrendo a evolução das formas de pagamento e
como ela interage com os pagadores. Apresentou resumo sobre cada um dos
termos utilizados no ambiente que representa o ecossistema de tecnologia e os
métodos de pagamento mais utilizados no mercado, destacando os cartões, de
débito e crédito em primeiro lugar, e em segundo lugar, o pix e logo em seguida, as
carteiras de mercado, salientando que os boletos bancários sequer aparecem nos
tipos de pagamento. Em continuidade, apresentou as funcionalidades dos diversos
tipos de solução, com destaque à denominada “split de pagamento”, que se encaixa
na necessidade apresentada pelo Sistema CFA/CRAs que a de um pagamento ser
realizado por determinado pagador e um ou mais vendedor receber o valor pago,
cada um na sua devida proporção. Em continuidade, detalhou todo o trâmite
ocorrido na modalidade de solução “split de pagamento”, salientando que toda a
movimentação ﬁca concentrada em um ambiente denominado de “carteira digital”.
Finda a explanação, houve debate entre os membros dos Plenários e algumas
perguntas foram formuladas pelos Conselheiros Federais, sendo respondidas pelo
Sr. Rafael França. Ao ﬁnal, o Plenário deliberou pelo avanço nas tratativas quanto à
aplicação da gestão compartilhada no Sistema CFA/CRAs. Com a palavra, o
Presidente Mauro Kreuz informou que neste ano será realizado o Seminário de
Reﬂexões Estratégicas e que a proposição é de que ele ocorra nos dias 15 e 16 de
agosto do corrente ano. Em deliberação, por maioria de votos foi aprovada a
realização do Seminário de Reﬂexões Estratégicas nos dias 15 e 16/08/2022, a
reunião da Diretoria Executiva no dia 17 e as sessões plenárias, 18 e 19, com
deslocamento para Brasília/DF no dia 14, domingo.
3.
AÇÕES DA COMISSÃO ESPECIAL DE ASSESSORIA PARLAMENTAR
- INFORMATIVO
O Coordenador da Comissão, Cons. Jorge Humberto fez breve explanação sobre o
assunto e passou a palavra ao Dr. Jenner Morais, Assessor Parlamentar do CFA para
prestar as informações. O Dr. Jenner esclareceu que no período da pandemia o
acesso ao Congresso Nacional foi bastante limitado e que as principais matérias se
confundiram com as matérias do CFA. Que dentre elas, destacando que são 200
projetos de interesse do CFA, após triagem dele com o Coordenador da Comissão,
destacam-se 39. Salientou ser complicado acompanhar todas elas e que foi
necessária a deﬁnição de prioridade, sendo estabelecido como prioridade o PLS439
que “Dispõe sobre o exercício de atividades nos campos da Administração”.
Informou que o projeto foi bastante atacado por algumas categorias proﬁssionais,
dentre elas, Turismo e de Gestão Pública. Relatou sobre o trâmite do projeto no
último período e que determinado Senador informou que ajudaria na aprovação do
projeto e que ele já solicitou a relatoria, salientando que o projeto foi melhorado com
o objetivo de reduzir a insatisfação de algumas categorias. Na sequência, apresentou
alguns projetos que afetam não somente o CFA, mas a todos os Conselhos de
Fiscalização e abordam temas como: ﬁm das anuidades, desobrigação de inscrição
no conselho, desobrigação de pagar anuidade no ano de pandemia, isenção nos dois
primeiros anos e outros. Informou que foi criada uma frente parlamentar em defesa
dos Conselhos, pelo Deputado Rogério Correia, relatando como o apoio dele foi
importante para matar a PEC 108. Em continuidade, seguiu-se debate sobre as
diversas situações enfrentadas no Congresso envolvendo a proﬁssão de
Administração sendo as dúvidas esclarecidas pelo Dr. Jener Morais.
4.

RELATO DE JUNTA INTERVENTORA – INFORMATIVO

O Presidente da Junta Interventora, Cons. Amílcar Pacheco procedeu a breve relato
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da Junta Interventora no CRA-PE com registro de que no sexto mês de intervenção,
a situação está cada vez pior, no tocante, principalmente, ao Setor de Fiscalização e
Registro. Que o Cons. Marcos Kalebbe tem se dedicado bastante nas questões da
referida área e ﬁcado, praticamente, como Fiscal do CRA-PE. Que há estimativa de
perda de recursos na ordem de R$1.000.000,00 por conta da atuação errada da
Fiscalização, principalmente no que se refere ao alto índice de concessão de isenção
das anuidades – renúncia ﬁscal. Em continuidade, prestou esclarecimentos sobre os
fatos ocorridos. O Cons. Marcos Kalebbe salientou que a situação no CRA-PE é bem
mais séria do que se imagina, que todos os dias surgem situações diferentes. Que
não há registro de cobrança e que os CRAs CE e PB têm ajudado bastante nas
questões como esta. Que há casos de proﬁssionais que foram cobrados e
apresentaram o comprovante de pagamento, cancelamento de anuidades sem
previsão legal, cadastro proﬁssional está uma bagunça e que isto o preocupa
bastante por conta do processo eleitoral que está por vir. Em continuidade, os
Conselheiros Amilcar Pacheco e Marcos Kalebbe deram continuidade ao relato. Ao
final, o Presidente Mauro Kreuz agradeceu o relato dos Conselheiros.
5.
APRECIAÇÃO DA MINUTA DE RESOLUÇÃO NORMATIVA QUE
“DISPÕE SOBRE MODELO DE REGIMENTO INTERNO DOS CONSELHOS
REGIONAIS DE ADMINISTRAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. (CPR) –
DELIBERATIVO
A Cons. Jociara Márcia, Coordenadora da Comissão Permanente de Regimentos do
Sistema CFA/CRAs informou que a minuta que foi aprovada no Plenário do CFA no
ano passado passou por algumas mudanças, provenientes de proposições de alguns
Conselhos como o do DF e do RJ. Que a atual está mais completa e não se refere
ainda a uma proposição de aprovação por Resolução Normativa. Informou que a
proposta será encaminhada aos Conselheiros Federais e Presidentes de CRAs para
que posteriormente ela seja convertida em regulamento geral, a ser aprovado por
meio de Resolução Normativa.
6.
PLANO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CFA/CRAS
(PNAF). (CFR) - INFORMATIVO
O Diretor de Fiscalização e Registro, Cons. Carlos Alberto informou que houve
pequenas modiﬁcações no Plano e que elas foram apresentadas por ele no decorrer
das sessões plenárias de ontem e hoje.
7.

ACADM. (CCM) - INFORMATIVO

O Diretor de Comunicação e Marketing, Cons. Diego da Costa se reportou à proposta
de gravação de cursos para a Acadm, que já foram feitos convites aos CRAs para
que eles indiquem conteudistas.
8.

SEMANA TEMÁTICA DE ADMINISTRAÇÃO. (CCM) INFORMATIVO

Informou que na próxima semana será realizada a segunda edição da semana
temática de Administração, com três dias de evento e dezenove palestras. Que já há
mais de 1.500 inscritos no evento na plataforma on line.
9.
PEDIDOS
INFORMATIVO

DE

REGISTRO

PELOS

CANAIS

CFA.

(CCM)

O Diretor Diego da Costa informou que já são mais de 1.200 pedidos de registro
pelos canais do CFA. Que foi montado um formulário para que os Regionais
apresentem suas solicitações.
10.

INFORMATIVO DA CRIE
XVII FIA:
O Diretor de Relações Internacionais e Eventos, Cons. Gilmar Camargo informou
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que os locais para realização do evento foram visitados, quais sejam: Hangar e Docas
e que ainda não foi possível deﬁnir por conta das condições locais do Hangar, uma
vez que ele se encontra em obras pelo fato de ter sido utilizado como hospital no
decorrer da pandemia. Informou que a abertura do FIA será no Theatro da Paz. Na
sequência apresentou a programação do Fórum e informou que será constituída
mais uma Comissão para trabalhar com a temática (trabalhos científicos).
ERPA SUL:
O Diretor Gilmar Camargo Informou que o evento será realizado nos dias 2, 3 e
4 de junho em Foz do Iguaçu/PR. Apresentou a programação do evento sob a
temática Gestão, Inovação e Sustentabilidade. O evento será realizado pelos CRAs
PR, RS e SC e que o site do evento é www.erpasul2022.com.br. Informou que o
evento será realizado na modalidade híbrida. O Presidente Mauro Kreuz comunicou
ao Plenário que os colaboradores do CFA, integrantes da equipe do CFA Play,
participarão sob as expensas do CRA-PR. As inscrições para os trabalhos estão
abertas.
Apoio Institucionais:
CRA-AM: 12º Encontro de Mulheres Proﬁssionais de Administração do
Amazonas
CONAJE (Confederação Nacional de Jovens Empresários): Feirão do
Imposto 2022
CONANDA
O Diretor Gilmar Camargo informou que o protocolo de intenções está fechado
para assinatura, com atualização dos indicadores da criança e do adolescente no
IGM-CFA e reedição da cartilha do fundo dos direitos da criança e do adolescente.
Informou que a intenção é de que o Convênio seja assinado quando do Fórum de
Presidentes.
Novas parceiras:
Juliano e Juliano Ltda (cursos de perícia judicial); desconto de 15%
World Opportunity (curso de inglês), desconte de 12% nos cursos ou 50%
no segundo curso.
Atma Health (consultas psicológicas) Desconto de 50% nas consultas.

11.

REGISTRO DA MARCA IGM-CFA. (CGP) - INFORMATIVO

O Diretor Fábio Macêdo informou que houve dois registros de marca, o do IGM-CFA e
outro, do Índice de Governança dos Municípios e que a partir de agora o uso da
marca será feito sob autorização do CFA. Informou que serão produzidos pins do
IGM-CFA.
12.

EVENTOS REALIZADOS. (CGP) - INFORMATIVO

O Diretor de Gestão Pública, Cons. Fábio Macêdo informou que o CFA participou do
Conselho Nacional de Secretários de Administração (CONSAD) e, pela primeira, sem
imputação de ônus à autarquia. Informou que foi por meio do CONSAD que o
Instituto de Gestão de Resultados procurou o CFA. O Presidente Mauro Kreuz
solicitou ao Diretor Carlos Alberto a possibilidade ainda de nesta gestão o CFA ﬁrmar
parceria com o CONSAD. Em continuidade, informou que o CFA participou, por meio
de palestra, evento Pacto pelo Brasil 2022 e que está sendo avançada a possibilidade
de se estabelecer Termo de Cooperação Técnica com o movimento.
13.
PROGRAMA
INFORMATIVO

DE

INTEGRIDADE

E COMPLIANCE.

(CGP)

-

O Diretor Fábio Macêdo apresentou os principais pontos já definidos para o Programa
e que a intenção é de que ele seja apresentado como minuta de Resolução Normativa
na sessão plenária de agosto.
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14.

CLIPPING DE NOTÍCIAS IGM-CFA. (CGP) - INFORMATIVO

O Diretor Fábio Macêdo informou que nem mesmo diante da disponibilização aos
CRAs de matérias produzidas pelo CFA os Regionais as multiplicam ou as
compartilham em seus sites. Apresentou informações quanto ao mapeamento das
notícias divulgadas no site institucional, no instagram e no facebook.
15.

RENOVAÇÃO DA BASE DO IGM-EXCLUSIVO. (CGP) INFORMATIVO

Informou que foi expedido Ofício aos CRAs com informação quanto aos proﬁssionais
que possuem acesso exclusivo ao IGM-CFA com o objetivo de saber se aqueles
proﬁssionais se encontravam em dia com a anuidade com a intenção de remover os
inadimplentes do acesso exclusivo ao IGM-CFA e que em parceria com a Câmara de
Comunicação e Marketing foram criadas peças destinadas aos proﬁssionais
inadimplentes, a serem enviadas pelos CRAs, com o objetivo de apresentar os
diversos produtos do Sistema CFA/CRAs que podem ser acessados com a
regularidade da anuidade.
16.

WORKSHOP

O Diretor Fábio Macêdo informou que o intuito da capacitação por meio dos
workshops de gestão pública é de que os proﬁssionais fossem multiplicadores nos
Estados e ainda, se habilitassem a fazer consultorias nos municípios e que chegou
ontem denúncia de que há um estado em que o Presidente deliberou que somente
uma determinada pessoa é que fará o diagnóstico e expedirá o relatório, sob o valor
de R$5.000,00. Que diante disto, ele, Diretor Fábio Macêdo solicitou a formalização da
denúncia junto ao CFA para adoção de medidas. Que a Câmara de Gestão Pública
produziu nota com a informação de quais os proﬁssionais habilitados em cada um
dos estados. O Diretor de Comunicação e Marketing, Cons. Diego da Costa se
reportou ao workshop realizado em SE e ressaltou a importância de que o conteúdo
esteja disponível na ACadm.
17.

OUTROS ASSUNTOS

O Cons. Rodrigo Cazelli propôs que a campanha de doação de sangue sugerida pelo
CRA-MS e já aderida pelo CRA-PA se tornasse uma campanha nacional com o objetivo
de que tivesse alcance nacional, o que foi acolhido por unanimidade de votos. O
Cons. Mauro Leônidas solicitou aos Conselheiros Federais que comuniquem aos seus
respectivos Regionais que quando forem fazer uma campanha observem o site do
CFA para que não se crie uma competição dentro do próprio Sistema. O Diretor
Administrativo e Financeiro, Cons. Rogério Cristino se manifestou quanto ao fato de
as demandas dos Coordenadores estarem sendo encaminhadas à CAF em cima da
hora. O Presidente Mauro Kreuz informou que chegará o dia em que ele não aceitará
mais as coisas chegarem de forma intempestiva e que isto trará consequências
institucionais.
18.

AGENDA PARA A PRÓXIMA REUNIÃO
7ª e 8ª sessão plenária, 18 e 19 de agosto de 2022, em Brasília/DF.

19.

ENCERRAMENTO

O Presidente agradeceu a todos e declarou a sessão encerrada às 13h.
Lida e aprovada a ata, assinam:

Adm. Francisco Rogério Cristino
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Diretor Administrativo e Financeiro

Presidente do CFA

CRA-CE nº 1904

CRA-SP nº 85872

Documento assinado eletronicamente por Adm. Francisco Rogério Cristino,
Diretor(a), em 23/08/2022, às 09:35, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Adm. Mauro Kreuz, Presidente,
em 23/08/2022, às 11:45, conforme horário oficial de Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador 1489813 e o código CRC
C016DB97.
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