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ATA DA 8ª SESSÃO PLENÁRIA DO CFA EM 2022

 
Data:          19 de agosto de 2022
Horário:     09h às 12h05
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. Manoel Carlos Rocha Lima - ES, Suplente
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, Suplente
20. Adm. Júlio Francisco Dantas de Rezende – RN
21. Adm. Cláudia de Salles Stadtlober– RS
22. Adm. Ivanilda Frazão Tolentino – RO
23. Adm. Ellen Regina dos Santos Lobo - RR
24. Adm. Evandro Linhares - SC
25. Adm. Mauro Kreuz – SP
26. Adm. Diego Cabral Ferreira da Costa – SE

B – Ausências Jus�ficadas

1. Adm. Hércules da Silva Falcão - ES
2. Adm. Wagner Siqueira - RJ
3. Adm. Rogério Ramos de Souza - TO

 
ASSUNTOS EM DISCUSSÃO

1. ABERTURA

O Presidente Mauro Kreuz saudou os presentes e deu início à 8ª sessão plenária do CFA em 2022.

 

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

A Diretora Execu�va da Câmara de Formação Profissional, Cons. Cláudia Stadtlober informou que o edital já foi lançado e que as inscrições já estão abertas. Renovou
pedido aos Conselheiros quanto à divulgação e informou que até o momento o estado de Minas Gerais é o que mais tem inscrições (90). Informou que reforçou com
todos os Conselheiros Federais e Presidentes dos CRAs que integram a 5ª fase do programa (MG, PB, PR, PE, RO e TO) a necessidade de reforçarem as par�cipações.
Acrescentou que o edital e a divulgação já está disponível nos sí�os eletrônicos de todos os CRAs. Com a palavra, o Cons. Mauro Leônidas citou os números de
inscritos até o momento, sendo MG (99), PB (10), PE (20), PR (18), RO (16) e TO (2).

 

3. PESQUISA NACIONAL PERFIL, FORMAÇÃO, ATUAÇÃO E OPORTUNIDADE DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE ADMINISTRAÇÃO. (CFP) -
INFORMATIVO

A Diretora de Formação Profissional, Cons. Cláudia Stadtlober informou que os estados de MG, MT, PR, SC, SP e TO já estão começando a receber as pesquisas
qualita�vas. Informou ainda que no Fórum de Presidentes conversou com cada um dos Presidentes, quando reforçou a importância da entrevista. Acrescentou que
ainda deve ser iniciada a pesquisa quan�ta�va e que nesta fase vai precisar também do apoio de todos. Com a palavra, o Diretor Gilmar Camargo sugeriu que além
de telefonemas, seja solicitado aos Presidentes dos CRAs a divulgação da pesquisa nos diversos grupos. Em con�nuidade, a Diretora Cláudia Stadtlober informou que
a pesquisa pode subsidiar muito o planejamento estratégico do Sistema CFA/CRAs, principalmente, pelo fato dela incluir pela primeira vez os mestres e doutores.

 

4. CENSO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR – SÉRIE HISTÓRICA (2017 – 2021). (CFP) - INFORMATIVO

A Diretora de Formação Profissional, Cons. Cláudia Stadtlober apresentou os dados dos cursos de Administração salientando que o curso segue em primeiro lugar
quanto ao número de matriculados. Informou que no quadro compara�vo do número de cursos de Administração e de curso de tecnologia é percep�vel o aumento
do número de matriculados nos cursos de tecnologia, o que indica a necessidade de um olhar mais cuidadoso por parte do Sistema CFA/CRAs quanto a esta questão.



O Presidente Mauro Kreuz chamou também atenção para o crescimento do ensino corpora�vo. Em con�nuidade, a Diretora Cláudia Stadtlober apresentou também
o compara�vo do número de egressos e do número de concluintes dos cursos de bacharelado em Administração e de tecnologia, sempre observando o crescimento
dos egressos dos cursos tecnológicos. Com a palavra, o Presidente Mauro Kreuz citou a queda da qualidade dos cursos de bacharelado, ressaltando que os jovens
têm almejado possuir várias formações, e eles se sentem mais seguros em suas especialidades do que em um bacharelado frágil. O Presidente reportou-se ainda à
evasão, informando que a dos cursos de tecnologia é bastante superior à dos cursos de bacharelado. Na sequência, o Presidente Mauro Kreuz solicitou à Câmara de
Formação Profissional con�nuidade no monitoramento dos dados ora apresentados, ressaltando que o acompanhamento é fundamental para que se possa observar
a tendência e assim, tomar decisões asser�vas. Com a palavra, o Cons. Mauro Leônidas informou que inscrições para o Prêmio Belmiro Siqueira se encerram no dia
31/08/2022. O Cons. Júlio Rezende informou que muitos estudantes estão procurando cursos mais rápidos e que as empresas estão recrutando muitas vezes
profissionais com formação bem específicas. Na sequência, seguiu-se amplo debate no Plenário quanto à qualidade dos cursos. Com a palavra, o Diretor de Relações
Internacionais e Eventos, Cons. Gilmar Camargo informou que a data para entrega dos trabalhos cien�ficos do FIA foi prorrogada para até o dia 26/08.

 

5. EVENTO: BICENTENÁRIO DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL. (CGP) - INFORMATIVO

O Diretor de Gestão Pública, Cons. Fábio Macêdo informou que par�cipação do evento os Conselheiros Júlio Rezende e Herlígenas Araújo e que o evento será
realizado no dia 06/09, às 16 horas, com transmissão ao vivo pelo CFA-Play e que a palestra central, sob o tema “Além do Grito do Ipiranga: tensões, conflitos e
projetos no processo da Independência” será ministrada pelo Professor Doutor Inaldo Chaves, historiador e professor de história do Brasil.

 

6. ANÁLISE DOS ESTADOS. (CGP) – INFORMATIVO

O Diretor de Gestão Pública, Cons. Fábio Macêdo informou que foi finalizada a fase de análise dos estados com base no IGM-CFA e que o Diagnós�co Brasil 2022 já
está sendo encaminhado para a Câmara de Comunicação e Marke�ng e, posteriormente, para os CRAs.

 

7. WORKSHOP DE GESTÃO PÚBLICA SE E SC. (CGP) - INFORMATIVO

O Diretor de Gestão Pública, Cons. Fábio Macêdo informou que foram realizados os workshops de Gestão Pública nos estados de Sergipe e de Santa Catarina e que
no workshop promovido pelo CRA-SC houve a par�cipação de 32 profissionais e 64 autoridades públicas, salientando que o que mais chamou atenção dele quanto
ao workshop no estado de Santa Catarina foi que o Presidente do CRA-SC, Adm. Djalma Hack informou que, inicialmente, não acreditava no projeto, mas que após o
evento pôde ver a magnitude do projeto.

 

8. PROGRAMA DE INTEGRIDADE DO SISTEMA CFA/CRAS

Quanto ao Programa de Integridade do Sistema CFA/CRAs o Diretor Fábio Macêdo apresentou os principais pontos do Programa: definição das diretrizes e obje�vos
do programa de integridade de compliance do sistema; atribuição de competências às unidades internas; criação de instâncias de integridade; desenvolvimento do
plano de integridade, com ações de fiscalização e apuração de denúncias; desenvolvimento de ações educacionais no âmbito do sistema; criação de relatório de
integridade, documento de periodicidade anual que demonstrará a aplicação do programa de integridade no CFA e nos CRAs.

 

9. VALIDAÇÃO DO IGM EXCLUSIVO

O Diretor de Gestão Pública, Cons. Fábio Macêdo informou que há somente um estado que está devendo a validação do acesso exclusivo ao IGM-CFA. Que o intuito
da validação é conferir se quem está no banco do CFA está adimplente com o Sistema CFA/CRAs. Que em parceria com a Câmara de Comunicação e Marke�ng foi
criada arte com mensagem dirigida ao profissional não cadastrado que tentar acessar o IGM-CFA com o intuito de ins�ga-lo a promover o registro, apresentando a
ele, todos os produtos disponíveis no Sistema CFA/CRAs, como o IGM-CFA, Portal Talentos, Acadm, Clube de Vantagens.

 

10. CLIPPING DE NOTÍCIAS. (CGP) - INFORMATIVO

O Diretor de Gestão Pública, Cons. Fábio Macêdo informou que no mês de julho foram publicadas 12 matérias. Em seguida reportou-se à divulgação nos portais dos
CRAs das matérias produzidas pela CCM sobre o IGM-CFA, salientando que a maioria do Conselhos não promovem a replicação. Com a palavra, o Presidente Mauro
Kreuz observou que a divulgação em referência entrará como um indicador para a nova métrica do PRODER. Em con�nuidade, o Diretor Fábio Macêdo apresentou o
rol de pendências dos CRAs:

Quanto ao workshop de gestão pública - CRAs CE, MA, MT, PB, PB, PE, RJ, RO, RR, SP, TO, DF. Na ocasião, o Cons. Mauro Leônidas sugeriu que em vez de
inscrição como pendência seja realizado um cronograma, com consulta aos CRAs sobre quando será possível a realização do workshop naqueles estados.

Quanto à validação de acesso exclusivo – CRA-CE

Quanto ao relatório das ações de gestão pública em 2021 – CRAs AC, AL, AP, AM, CE, GO, MA, MT, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, DF.

Com a palavra, o Cons. Evandro Linhares informou que não conhecia a ferramenta IGM-CFA e sugeriu que ela seja amplamente difundida, além do curso de
workshop, ressaltando que em todos os órgãos públicos que o CRA-SC foi, dentre eles, a Prefeitura de Florianópolis, os números foram bastante coerentes com a
realidade. O Diretor de Gestão Pública, Cons. Fábio Macêdo informou que par�cipou de reunião com o SEBRAE no mês passado, para trabalhar com os Agentes de
Desenvolvimento Regional com o obje�vo de conseguir um espaço para levar o IGM-CFA para o Brasil inteiro. Informou ainda, que a Câmara conseguiu os contatos
das pessoas na Rede Globo e Record com o intuito de apresentar a proposição de parceria do IGM-CFA na divulgação do IGM-CFA.

 

11. DEMANDAS DE MÍDIA, DOS CRAS, PARA O DIA DO ADMINISTRADOR. (CCM) - INFORMATIVO

O Diretor de Comunicação e Marke�ng, Cons. Diego da Costa apresentou a campanha para o Dia do Administrador e comunicação que, por meio de sistema de
comunicação, todos os CRAs terão acesso às artes.

 

12. INFORMES DO CFA-TALENTOS. (CEPE) - INFORMATIVO

O Diretor de Estudos e Projetos Estratégicos, Cons. Marcos Kalebbe solicitou ao colaborador Weuller que procedesse à apresentação. Com a palavra, o Sr. Weuller
informou que o obje�vo da apresentação de hoje é destacar alguns números da plataforma CFA Talentos e salientar a importância da divulgação do projeto junto aos
CRAs. Informou que hoje estão cadastradas 105 empresas; 114 oportunidades cadastradas; 1041 talentos, número que o colaborador Weuller destacou ser pequeno
após decorridos 5 meses de projeto e diante do número de profissionais registrados no Sistema CFA/CRAs; 0,11 média de oportunidade/talento; 4 oportunidades
preenchidas; 33 oportunidades a�vas. Em con�nuidade, o Sr. Weuller informou que há estados em que o número de oportunidades disponíveis é maior do que o
número de profissionais cadastrados, o que leva a crer que a divulgação não está sendo efe�va. Ressaltou que a equipe tem se colocado a inteira disposição dos
CRAs; que há um grupo no whatsapp com pelo menos um representante de cada CRA e que a cada novidade na plataforma ela é no�ciada no grupo, além de vídeos
tutoriais que foram criados com o obje�vo de instruir os profissionais e as empresas. Com a palavra, o Presidente Mauro Kreuz sugeriu a expedição de O�cio aos



CRAs solicitando engajamento. Em con�nuidade, apresentou gráfico de evolução nos 5 meses e a lista dos CRAs com os respec�vos talentos e empresas. Com a
palavra, a Cons. Norma Sueli informou que o CRA-MT foi até a Junta Comercial promover a divulgação da ferramenta e que o próximo passo é buscar parceria com o
IEL. O Diretor Marcos Kalebbe informou que na úl�ma reunião da Câmara a Cons. Norma Sueli apresentou proposição e que foi por conta desta proposição que a
CEPE requereu a reformulação orçamentária do recurso financeiro disponível para a Câmara. Com a palavra, a Cons. Norma Sueli informou que a ideia é a criação de
um aplica�vo do CFA Talentos e que em discussão na CEPE a ideia foi ampliada para a criação de um aplica�vo “CFA nas suas mãos”, em que estejam disponíveis os
demais produtos, como IGM-CFA, Clube de Vantagens. Em con�nuidade, o Cons. Marcos Kalebbe informou que já foi realizada reunião com o Weuller com o obje�vo
de dar sequência no projeto. Com a palavra, o Cons. Jorge Henrique Cavalcante informou que o desenvolvimento do aplica�vo poderá ser feito por meio da
contratação de uma empresa, ou seja, terceirizar o serviço, o que, segundo ele, é impossível por conta das questões orçamentária ou por meio da contratação de um
estagiário de informá�ca para a CEPE, o que foi acolhido pela Presidência.

       

13. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO CFA. (CAF) - INFORMATIVO

O Diretor Administra�vo e Financeiro, Cons. Rogério Cris�no informou que a disponibilidade financeira do CFA na data de hoje é de R$34.425.584,00.

 

14. CONTROLE DE RECEBIMENTO DOS BALANCETES E COTAS-PARTES DOS CRAS. (CAF) - INFORMATIVO

O Diretor Administra�vo e Financeiro, Cons. Rogério Cris�no apresentou a planilha com os balancetes e cotas-partes, registrando não haver nenhuma pendência por
parte dos CRAs. Apresentou ainda, planilha com o demonstra�vo do recebimento de quotas-partes per�nentes aos meses de janeiro a julho do corrente ano.

 

15. APOIO FINANCEIRO AOS REGIONAIS. (CAF) - INFORMATIVO

O Diretor Administra�vo e Financeiro, Cons. Rogério Cris�no informou que o CRA-AP está em dia com o pagamento per�nente ao apoio financeiro concedido pelo
CFA.

 

16. REPASSE COTAS-PARTES (ANOS ANTERIORES) DOS CRAS: (CAF) - INFORMATIVO

O Diretor Administra�vo e Financeiro, Cons. Rogério Cris�no informou que os CRAs PA e PE estão em dia com os repasses das cotas-partes per�nentes aos exercícios
anteriores. Em seguida, apresentou os gastos com os membros e colaboradores da Junta Interventora até o dia 20/07/2022, sendo R$696.063,97. Com a palavra, o
Cons. Amílcar Pacheco, Presidente da Junta Interventora do CRA-PE apresentou relatório com informações per�nentes ao trabalho da Junta Interventora,
destacando os valores das cotas-partes repassadas a menor pelo CRA-PE; o quadro funcional anterior e o atual; mudanças promovidas em relação aos
colaboradores, com a realização de concurso, estabelecimento de acordo cole�vo com o sindicato da categoria, pagamento de vale transporte e alimentação;
situação dos móveis do CRA-PE, sede e seccional de Caruaru; melhorias promovidas nas instalações da sede como instalação de linhas telefônicas e ramais,
capacitação dos colaboradores com a implantação do SEI, implantação do autoatendimento; número de registrados no CRA, salientando que, anteriormente, não
havia o encaminhamento de processos em grau de recursos ao CFA; redução dos valores gastos com pagamentos de diárias nos exercícios de 2019 para cá,
ressaltando que se fosse seguida a média de pagamentos de diárias mensais o valor a ser pago no final de 2021, seria na ordem de aproximadamente R$285.156,00.
A íntegra do relatório encontra-se disponível no processo SEI nº 476900.002724/2022-16, documento SEI nº 1489294. Finda a explanação, o Cons. Evandro Linhares
sugeriu que as informações fossem apresentadas de forma compara�va e sinte�zada, mostrando os resultados ob�dos, momento em que o Cons. Amílcar Pacheco
informou que pretende fazer isso, mas que no momento não dispõe de pessoas. Informou em seguida, que antes do término da Junta Interventora toda a
documentação estará disponível no portal da transparência. O Cons. Tiago S�val informou concordar com a observação do Cons. Evandro Linhares, que são números
grandes de lá e números grandes de cá; parabenizou o trabalho da Junta Interventora, salientando que ela tem o respeito de todos os membros do Plenário e que
tem ciência de que a responsabilidade dos membros da Junta é muito grande, indagando em seguida, o porque de já não haver sido feita contratação de um
Superintendente para o CRA há mais tempo, de alguém que pudesse estar ajudando o trabalho da Junta Interventora. O Cons. Amílcar Pacheco informou que o
trabalho Junta Interventora se encerra com a posse dos novos conselheiros regionais, até 15/01/2023 e que já se está na fase de seleção para a contratação de um
Superintendente para o CRA.

 

17. LANÇAMENTO DO PIN - CGP

O Diretor de Gestão Pública, Cons. Fábio Macêdo informou que foi criada a marca e ela já está patenteada no Ins�tuto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e
com isto, o Sistema CFA/CRAs começou a criar uma iden�dade para fortalecer a nossa marca. Em seguida, promoveu-se o lançamento do produto, ocasião em que o
Diretor Fábio Macêdo entregou ao Presidente Mauro Kreuz o pin de gestão pública. Findo o lançamento, o Diretor de Relações Internacionais e Eventos, Cons.
Gilmar Camargo solicitou a re�ficação do valor per�nente ao apoio financeiro ao CRA-RJ para a iluminação do Cristo Redentor, salientando que pelo fato de o
repasse estar no escopo da empresa Radiola, prestadora de serviço do CFA, o valor é acrescido de impostos, passando a ser de R$9.801,00, sendo a re�ficação
aprovada por unanimidade de votos.

 

18. AGENDA PARA A PRÓXIMA REUNIÃO

9ª e 10ª sessão plenária, 20 e 21 de outubro de 2022, em Brasília/DF.

 

19. ENCERRAMENTO

O Presidente agradeceu a todos e declarou a sessão encerrada às 12h05.

 

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

 

Documento assinado eletronicamente por Adm. Francisco Rogério Cris�no, Diretor(a), em 21/10/2022, às 17:35, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por Adm. Mauro Kreuz, Presidente, em 25/10/2022, às 13:28, conforme horário oficial de Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador 1594126 e o código CRC 2A6F8D9C.
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