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ATA DA 3ª REUNIÃO DO FÓRUM DE PRESIDENTES DO SISTEMA CFA/CRAS EM 2022
 
DATA:         26 de setembro de 2022
HORÁRIO:  09h45 às 13h
LOCAL:      Associação Comercial do Pará - Bélem/PA
                  
PARTICIPANTES
A – Presidentes/Representantes de CRAs presentes

1. Adm. Rui Feitosa – CRA-AC
2. Adm. José Ediberto de Omena Júnior – CRA-AL
3. Adm. Clenis Siqueira de Sousa de Lima – CRA-AP
4. Adm. Nelson Aniceto Fonseca Rodrigues – CRA-AM
5. Adm. Raimundo Santos Silva – CRA-BA, Representante
6. Adm. Leonardo José Macedo – CRA-CE
7. Adm. Jairo Ubiraci Bap�sta Salles Brandizzi – CRA-DF
8. Adm. Maurílio José Mar�ns Inês – CRA-ES
9. Adm. Samuel Albernaz – CRA-GO

10. Adm. Jaylson Franklin Mendonça Nunes – CRA-MA
11. Adm. Hélio Tito Simões de Arruda – CRA-MT
12. Adm. Rogério Elói Gomes Bezerra – CRA-MS
13. Adm. Nádia Maurem Venuto Paxeco – CRA-MG, Representante
14. Adm. Fábio Lúcio de Souza Costa – CRA-PA
15. Adm. Cesar Emanoel Barbosa de Lima – CRA-PB
16. Adm. Roselis Mazuche�  – CRA-PR, Representante
17. Adm. Amilcar Pacheco dos Santos - CRA-PE, Presidente da Junta Interventora
18. Adm. Roberthy dos Santos Barbosa – CRA-PI
19. Adm. Leocir Dal Pai – CRA-RJ
20. Adm. Flávio Emílio Monteiro Cavalcante – CRA-RN
21. Adm. Cláudia de Souza Pereira Abreu – CRA-RS
22. Adm. Francisco Tavares de Melo – CRA-RO
23. Adm. Karen Sabrina Bayestorff Duarte – CRA-SC, Representante
24. Adm. Alberto Emmanuel Carvalho Whitaker – CRA-SP
25. Adm. Jorge Luiz Cabral Nunes – CRA-SE

 
B – Ausências jus�ficadas (Presidentes)

1. Adm. Maria da Graça – CRA-BA
2. Adm. Jehu Aguilar Pinto – CRA-MG
3. Adm. Sérgio Pereira Lobo – CRA-PR
4. Adm. Saturnino Moraes Ferreira – CRA-RR
5. Adm. Djalma Hack – CRA-SC
6. Adm. Iranilson Ferreira Mota – CRA-TO

 

C – 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, Conselheiro Federal 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
20. Adm. Júlio Francisco Dantas de Rezende – RN
21. Adm. Cláudia de Salles Stadtlober– RS
22. Adm. Ivanilda Frazão Tolentino – RO



23. Adm. Emerson Clayton Arantes - RR
24. Adm. Evandro Linhares – SC
25. Adm. Mauro Kreuz – SP
26. Adm. Diego Cabral Ferreira da Costa – SE
27. Adm. Francisco Almeida Costa – TO, Conselheiro Federal Suplente

                              
ASSUNTOS EM DISCUSSÃO

 

1. ABERTURA

O Presidente Mauro Kreuz cumprimentou os presentes e declarou aberta a 3ª reunião do Fórum de Presidentes do Sistema CFA/CRAs. Reportou-se à realização do
Fórum Internacional de Administração (FIA), nos dias 26 a 28 de setembro do corrente ano. Em homenagem póstuma ao ex-Presidente do CFA e do CRA-MS, Adm.
Sebas�ão Luiz de Mello invocou um minuto de silêncio. Na sequência, foi executado o Hino Nacional. Em con�nuidade, fez referência à magnitude histórica da casa
que está sediando a presente reunião, a Associação Comercial do Pará, en�dade com 204 anos de existência. Em seguida jus�ficou a ausência dos Presidentes Maria
da Graça Pi�á Barreto (CRA-BA), Jehu Pinto (CRA-MG), Sérgio Pereira Lobo (CRA-PR), Djalma Rack (CRA-SC), Alberto Whitaker (CRA-SP) e Saturnino Ferreira (CRA-RR)
representados, respec�vamente, pelos Administradores Raimundo Santos Silva (BA), Nádia Mauren Paxeco (MG), Roselis Mazuche� (PR) e Adm. Karen Sabrina
Bayestorff (SC), não havendo representação aos Presidentes dos CRA SP e RR. Jus�ficou ainda, as ausências dos Conselheiros Federais Hércules Falcão (ES) e Rogério
Ramos (TO) que foram subs�tuídos pelos respec�vos suplentes, Conselheiros Manoel Carlos Rocha Lima (ES) e Francisco Almeida Costa (TO). Na sequência, registrou
a presença da Comi�va do Peru, composta pelo Amancio Rodolfo Valdivieso Echevarría, Director de la Unidad de Los Grado de la Universidad Nacional Hermilio
Valdizan de HUANUCO, Dra. Melida Sara Rivero Lazo, Decana da Universidad Nacional Hermilio Valdizan de Huánuco, Magister Mauro Trigozo Paredes, Decano del
Corlad San Mar�n, Luis Cesar Molina Almanza, Presidente do Conselho de Licenciados em Administração do Peru e Carlos Antonio Guzmán Valverde, Decano Corlad
Huánuco. Em con�nuidade, referiu-se à realização do Fórum Internacional de Administração (FIA) pelo CRA-PA, cumprimentando os Conselheiros Federais que
integraram a Junta Interventora do CRA-PE, Administradores Amílcar Pacheco, Rogério Cris�no e Marcos Kalebbe e em especial, ao Presidente do CRA-PA, Adm.
Fábio Lúcio e aos demais membros do Plenário daquele Regional. Ao final, comunicou a ausência não jus�ficada do Adm. Iranilson Mota, Presidente do CRA-TO.

 

2. APRECIAÇÃO DA ATA DO 2º FÓRUM DE PRESIDENTES DO SISTEMA CFA/CRAS, REALIZADA NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO DE 2022, EM BRASÍLIA/DF.
(DELIBERATIVO)

Em apreciação, a ata foi aprovada por unanimidade de votos.

 

3. CONSIDERAÇÕES E REFLEXÕES DA PRESIDÊNCIA DO CFA

O Presidente Mauro Kreuz apresentou a inclusão do item de pauta “Comissão Especial Implanta”, solicitada pelo Cons. Federal, Adm. Evandro Linhares. Em seguida,
passou a palavra ao Cons. Federal, Adm. Rogério Cris�no, Diretor Administra�vo e Financeiro do CFA que ao cumprimentar os presentes externou imensa sa�sfação
em estar par�cipando da reunião do Fórum de Presidentes do Sistema CFA/CRAs e do FIA. Em seguida, parabenizou o Adm. Fábio Lúcio pela administração exemplar
do CRA-PA e o Cons. Federal, Adm. Mauro Leônidas pelo auxílio à Junta Interventora. Na sequência, o Presidente Mauro Kreuz passou a palavra ao Presidente do
CRA-PA, Adm. Fábio Lúcio que cumprimentou os par�cipantes e salientou que a realização da reunião do Fórum de Presidentes na Associação Comercial do Pará tem
um simbolismo muito grande; que já presidiu a En�dade por dois mandatos e hoje é Presidente da Assembleia Geral e membro do Conselho Superior. Informou que
a Associação cul�va o hábito de fazer uma oração ao início de cada reunião. A oração foi pronunciada por ele. Em con�nuidade, reportou-se à transformação do
CRA-PA com apoio do CFA e agradeceu ao Presidente Mauro Kreuz em nome dele e do Plenário daquele Regional. Em seguida, externou sua alegria pelo fato de
Belém ser nos próximos dias a capital mundial da Administração. Na sequência, o Presidente Fábio Lúcio referiu-se ao simbolismo da realização da reunião do Fórum
de Presidentes na sede da ACP/PA, salientando que em abril de 1968 houve a primeira reunião com um grupo de Administradores para tratar da criação do CRA-PA e
que o Regional chegou a funcionar dentro da sede da Associação por aproximadamente um ano. Informou que há época foi editada e Resolução nº 2/1968
estabelecendo a criação do CRTA da 2ª Região, integrada pelos estados do Pará, Amazonas e pelos territórios do Amapá e de Roraima. Por fim, manifestou alegria
em receber os par�cipantes do Fórum e de todo o Sistema CFFA/CRAs em Belém/PA. Com a palavra, o Presidente Mauro Kreuz informou que a representante do
CRA-PR, Adm. Roselis Mazuche� ainda não se fez presente na reunião por conta de problemas no voo de deslocamento para Belém/PA. Na sequência, concedeu a
palavra ao Conselheiro Federal, Adm. Mauro Leônidas que deu boas vindas a todos e manifestou-se honrado em receber os par�cipantes do Fórum. Parabenizou o
Presidente Fábio Lúcio e os Conselheiros Regionais do CRA-PA pela coragem e por não terem medido esforços para a realização do XVII FIA em Belém do Pará e
agradeceu ao Plenário do CFA, em especial, ao Presidente Mauro Kreuz. Informou ser Vice-Presidente de Relações Ins�tucionais da Associação Comercial do Pará,
salientando que pela primeira vez a Associação é presidida por uma mulher, a Sra. Elizabete Grunvald, desejando em seguida, um excelente dia de trabalho a todos.
Em seguida, o Presidente do CRA-PA, Adm. Fábio Lúcio apresentou a Presidente da ACP, Sra. Elizabete Grunvald que manifestou alegria em receber o Sistema
CFA/CRAs na Associação, salientando não ter dúvida de que o XVII FIA será um sucesso.

 

4. NÃO COBRANÇA DE TAXA DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE PARA REVALIDAÇÃO DO DOCUMENTO. (CRA-ES)

O Presidente do CRA-ES, Adm. Maurílio Inês apresentou proposta para não cobrança de taxa de cer�dão de regularidade para revalidação do documento. Em
discussão, o Adm. César Emanoel, Presidente do CRA-PB informou que a receita das taxas faz uma enorme diferença para os CRAs de menor perto. O Presidente do
CRA-MA, Adm. Jaylson Mendonça referiu-se a discussões anteriores, em que ficou proposto a apresentação de dados para facilitar as discussões, como, no assunto
em questão, quan�ta�vo de cer�dões, qual percentual que realmente pesa nos cofres dos CRAs, ocasião em que o Presidente Maurílio Inês informou que o impacto
não chega a 1%. Neste momento, o Presidente Mauro Kreuz lembrou que há uma diversidade muito grande no Sistema CFA/CRAs e que os impactos são dis�ntos. O
Adm. Jairo Brandizzi, Presidente do CRA-DF sugeriu que a concessão de isenção, conforme proposta pelo CRA-ES, seja aplicada a critério de cada CRA. Com a palavra,
o Presidente Mauro Kreuz lembrou que o Fórum já deliberou que as concessões ou não devem ser adotadas de forma única no Sistema. O Presidente do CRA-CE,
Adm. Leonardo Macêdo ressaltou a necessidade de não se coroar a inadimplência. Com a palavra, o Cons. Evandro Linhares sugeriu a ex�nção da taxa de cer�dão de
regularidade. Na sequência, o Presidente Mauro Kreuz lembrou que nas questões que cabem a regulamentação pelo CFA o Fórum é de natureza consul�va. Em
seguida, colocou em votação a proposição formulada pelo CRA-ES que, por maioria de votos foi indeferida. Diante disto, o Presidente Mauro Kreuz informou que,
por hora, a proposição não será levada para deliberação do Plenário do CFA.

 

5. CRIAÇÃO DE CONTEÚDO (ÁUDIO E VÍDEO). (CRA-ES)

O Presidente do CRA-ES, Adm. Maurílio Inês informou que diante da grande oferta de cursos de Administração na modalidade EAD e que a grande maioria das
grades curriculares não contemplam a disciplina de é�ca profissional, o CRA-ES propõe que a Câmara de Comunicação e Marke�ng do CFA realize a criação de
conteúdo (áudio e vídeo) específico sobre a legislação da profissão e o Código de É�ca a ser ofertado às Ins�tuições de Ensino Superior para que aquelas insiram ou
u�lizem o conteúdo programá�co do curso, tal como já acontece com a OAB, por exemplo, que possui disciplina específica de é�ca profissional em sua grade
curricular, com a finalidade de que esses alunos se formem conhecendo a legislação e o Código de É�ca que regem a profissão. A proposição foi aplaudida pelos
par�cipantes do Fórum e o Presidente Mauro Kreuz solicitou aos Conselheiros Federais Diego da Costa e Cláudia Stadtlober, respec�vamente, Diretores das Câmaras
de Comunicação e Marke�ng e de Formação Profissional que adotem as providências necessárias para o desenvolvimento do conteúdo e sua inclusão na ACAdm.

 



6. CONTRATAÇÃO DE FERRAMENTA DE ENVIO DE MENSAGENS AUTOMÁTICA “TEIMOSINHAS”. (CRA-ES)

O Adm. Maurílio Inês, Presidente do CRA-ES propôs que o CFA contrate, a nível nacional, ferramenta de envio de mensagens automá�cas pelo Sistema Informa�zado
Implanta para auxiliar na cobrança administra�va, ressaltando que o assunto foi discu�do tanto no ENAJUR como no ENAF e que o uso da ferramenta traria uma
grande padronização e eficiência ao Sistema. Diante da proposição, o Presidente Mauro Kreuz solicitou às Câmaras de Administração e Finanças e de Fiscalização e
Registro que acomodem a temá�ca para com o obje�vo de se avançar propositura do Presidente Maurílio Inês.

 

7. USO DO JURAMENTO DO CAMPO PÚBLICO NAS FORMATURAS DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DA UDESC/ESAG. (PRESIDENTE)

O Presidente Mauro Kreuz informou que o CRA-SC encaminhou ao CFA proposição de alteração do juramento do Administrador formulada pela UDESC/ESAG, que foi
apreciada e rejeitada, por unanimidade de votos, pela Diretoria Execu�va do CFA. Em seguida, o Presidente Mauro Kreuz procedeu à leitura do juramento proposto.
Com a palavra, a Cons. Federal Suplente, Adm. Isabela Fornari (CRA/SC) informou que o assunto é uma pauta do curso de Administração Pública da ESAG/UDESC,
ins�tuição da qual ela é chefe do Departamento do curso de Administração Empresarial. Informou que foi surpreendida, em reunião do colegiado, pela solicitação de
alteração em questão e que na ocasião votou contra, pediu vistas do pleito e propôs que a questão fosse tratada e discu�da com o CRA-PR por entender que o curso
de Administração Pública é um curso de Administração na sua essência. Que na ocasião o assunto foi re�rado de pauta e solicitado à equipe do curso de
Administração Pública que se dirigisse ao CRA-PR. Ressaltou que, neste momento, também se sente surpresa com essa nova proposição, ressaltando que a proposta
não é da UDESC/ESAG como um todo e sim, do curso de Administração Pública. Em discussão, o Presidente do CRA-ES, Adm. Maurílio Inês sugeriu amadurecer a
questão, com encaminhamento para análise jurídica antes de se tomar uma decisão. A Adm. Karen Baystorff, Vice-Presidente do CRA-SC informou que o juramento
em questão já está sendo usado pela Universidade João Pinheiro, Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e pela
Universidade Federal do Rio Grande do Norte e que se for optado pelo não acolhimento do pleito o Sistema CFA/CRAs deve estar atento a isso. Salientou que o
juramento traz algumas par�cularidades do curso de Administração Pública, que o que a UDESC traz é a importância de o Conselho se aproximar desse campo,
registrando ao fim, que nesse momento a proposta deve ser rejeitada, mas que é importante olhá-la com carinho. O Presidente Mauro Kreuz destacou que os
profissionais de Administração Pública não se sentem profissionais de Administração. A Diretora de Formação Profissional, Cons. Federal Cláúdia Stadtlober
informou que, infelizmente, as diretrizes curriculares do curso de Administração Pública estão sob outra égide, diante do que, o Presidente Mauro Kreuz sugeriu às
Câmaras de Fiscalização e Registro e de Formação Profissional que avaliem se cabe o registro no Sistema CFA/CRAs. Registrou que, se estão usando um juramento
que não é o estabelecido pelo Sistema CFA/CRAs cabe aos CRAs no�ficarem, urgentemente, as Ins�tuições. Em deliberação, o Fórum aprovou o indeferimento da
propositura do juramento formulado pela UDESC e o encaminhamento de resposta ao CRA-SC. Na sequência, o Presidente Mauro Kreuz informou que as matérias
inseridas em pauta pelas Câmaras do CFA foram encaminhadas antecipadamente aos CRAs. Lembrou que a nova versão do PRODER irá prever como indicador, o
engajamento dos CRAs quanto aos programas nacionais das Câmaras do CFA. Informou que da reunião de imersão realizada no ano passado pelo CFA, foram
iden�ficadas 13 anomalias com grau de letalidade ao Sistema CFA/CRAs e que para cada uma delas foram definidas estratégias e prazos. Em seguida, reportou-se à
proposição da Câmara de Formação Profissional (CFP) quanto à criação da Acreditação dos Cursos de Administração, informando que o método de avaliação terá
três ou cinco níveis, com cesta de indicadores e de parâmetros; que a CFP já apresentou a primeira versão e que a expecta�va é de que ainda neste ano o Plenário
do CFA possa vir a norma�zar a acreditação. Na sequência, seguiu-se breve discussão sobre o estágio supervisionado e a qualidade dos cursos de Administração.
Com a palavra, o Cons. Federal, Adm. Wagner Siqueira informou defender a acreditação há décadas, salientando que este é um movimento que a profissão terá que
fazer, mas que é preciso se tomar em consideração dois ou três aspectos importantes, como, por exemplo, ao se conferir a acreditação a en�dades de ensino, deve-
se lembrar que em geral, as grandes en�dades, as mais pres�giadas já não promovem registro no Sistema CFA/CRAs há bastante tempo e que, dependendo da
estratégia, a acreditação pode agravar esse quadro. Em seguida, reportou-se à necessidade de serem observadas as funções administra�vas nas Ins�tuições de
Ensino Superior, como as Coordenações, uma vez que não há muita base nas lógicas que sustentam a legislação brasileira em relação a essa questão. Com a palavra,
a Presidente do CRA-RS, Adm. Cláudia Abreu informou que em reunião do Fórum no CRA-RS que contou com a par�cipação de quatro candidatos ao Senado Federal
foi solicitado o comprome�mento deles em formularem junto ao Ministério da Educação solicitação de assento das profissões regulamentadas no Conselho
Delibera�vo para discu�rem as diretrizes e darem sua opinião.

 

8. EVENTO BICENTENÁRIO. (CGP)

Seguindo o entendimento firmado pelo Fórum de Presidente do Sistema CFA/CRAs o conteúdo foi encaminhado pela Câmara antes da reunião aos Presidentes dos
CRAs. Nada foi reportado pelo Diretor e Presidentes dos CRAs.

 

9. REUNIÃO COM REPRESENTANTES DE JOINVILLE/SC. (CGP)

Seguindo o entendimento firmado pelo Fórum de Presidente do Sistema CFA/CRAs o conteúdo foi encaminhado pela Câmara antes da reunião aos Presidentes dos
CRAs. Nada foi reportado pelo Diretor e Presidentes dos CRAs.

 

10. PROGRAMA DE INTEGRIDADE E COMPLIANCE (CGP)

O Diretor de Gestão Pública, Cons. Fábio Macêdo convocou os Conselheiros Federais a par�ciparem da discussão do programa de integridade e compliance a ser
deliberado na próxima sessão do plenário.

 

11. EVENTOS E PARTICIPAÇÕES. (CGP)

Seguindo o entendimento firmado pelo Fórum de Presidente do Sistema CFA/CRAs o conteúdo foi encaminhado pela Câmara antes da reunião aos Presidentes dos
CRAs. Nada foi reportado pelo Diretor e Presidentes dos CRAs.

 

12. CLIPPING DE NOTÍCIAS. (CGP)

O Diretor de Gestão Pública, Adm. Fábio Macêdo formulou apelo aos Presidentes dos CRAs quanto à publicação e mul�plicação pelos CRAs das matérias, clipping de
no�cias, desenvolvidas pelo CFA. Informou que hoje há o registro de que nove CRAs (AC, AM, BA, GO, MA, MS, PA, PE e SC) promoveram a replicação das matérias
com conteúdo da Câmara de Gestão Pública do CFA, produzidas no período de 15/08 a 19/09/2022. O Presidente Mauro Kreuz solicitou aos Presidentes dos CRAs
maior engajamento às pautas que interessam ao Sistema CFA/CRAs, salientando ser importante a mul�plicação das informações quanto às pautas nacionais e
ressaltando que se o CRAs não promoverem a divulgação na base as ações não terão a efe�vidade necessária. Acrescentou ainda, que a divulgação será um dos
tópicos que fará parte dos critérios para concessão do novo PRODER.

 

13. PESQUISA NACIONAL PERFIL DOS PROFISSIONAIS DE ADMINISTRAÇÃO 2022. (CFP)

O Presidente Mauro Kreuz se referiu aos temas da Câmara de Formação Profissional fazendo breve resumo sobre cada um deles. Com a palavra, a Diretora de
Formação Profissional, Cons. Cláudia Stadtlober agradeceu aos Presidentes pelo apoio ao trabalho da Câmara no decorrer dos úl�mos dois anos e informou ter
alegria em trazer a pesquisa nacional perfil dos profissionais de Administração em 2022, que neste ano contemplará pela primeira vez os mestres e doutores em
Administração. Formulou apelo especial, pelo fato de estarmos em ano de eleição e de copa do mundo, quanto à par�cipação dos Presidentes e dos Conselheiros



Federais. Ante o exposto, o Presidente Mauro Kreuz solicitou mobilização e engajamento dos CRAs nas bases para que a pesquisa nacional tenha a melhor base para
fundamentação, salientando a relevância da amostragem esta�s�ca. Em con�nuidade, a Cons. Cláudia Stadtlober informou que na primeira quinzena de outubro
será iniciada a pesquisa qualita�va e que os CRAs envolvidos já foram comunicados; solicitou esforço extra para cumprimento das datas esclarecendo ser muito
di�cil a troca delas e informou que também em outubro será iniciada a fase quan�ta�va. Com a palavra, o Cons. Federal, Adm. Wagner Siqueira manifestou
entendimento de que a pesquisa é importan�ssima e que no mundo da inteligência ar�ficial, com o CPF de todos os registrados não é necessário fazermos uma
pesquisa para mantermos um sistema permanentemente atualizado.

 

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

A Diretora de Formação Profissional, Cons. Cláudia Stadtlober informou que em alguns CRAs houve pouca adesão ao Programa de Capacitação de Administradores
Consultores de MPEs, que a Câmara conseguirá fechar as 330 vagas que foram contratadas com a FIA devido ao fato de os CRAs de MG e PR terem mais de 100
inscritos. Diante do exposto, o Presidente Mauro Kreuz informou que foram disponibilizadas 55 vagas para cada CRA e citou o número de inscritos em cada um dos
Conselhos par�cipantes: MG (168), PB (25), PE (56), PR (111), RO (38) e TO (18), informando em seguida que as vagas remanescentes serão remanejadas.

 

15. CÓDIGO BRASILEIRO DE ATIVIDADE DA ADMINISTRAÇÃO (CBA). (CFP)

Seguindo o entendimento firmado pelo Fórum de Presidente do Sistema CFA/CRAs o conteúdo foi encaminhado pela Câmara antes da reunião aos Presidentes dos
CRAs. Nada foi reportado pelo Diretor e Presidentes dos CRAs.

 

16. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS DO CURSO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA NOS CAMPOS DA ADMINISTRAÇÃO. (CFP)

Seguindo o entendimento firmado pelo Fórum de Presidente do Sistema CFA/CRAs o conteúdo foi encaminhado pela Câmara antes da reunião aos Presidentes dos
CRAs. Nada foi reportado pelo Diretor e Presidentes dos CRAs.

 

17. RESULTADOS DA CAMPANHA DO DIA DO ADM. (CCM)

O Diretor de Comunicação e Marke�ng (CCM), Cons. Diego da Costa agradeceu o apoio e informou que compar�lhará os resultados nos grupos de whatsapp dos
Presidentes e dos Conselheiros Federais. Reportou-se ao sistema de comunicação (SICOM) e agradeceu aos membros da CCM. Com a palavra, o Presidente Mauro
Kreuz informou que no auge da PEC 108 foi cons�tuída Comissão de Comunicação e Marke�ng no âmbito do Conselhão e informou que o obje�vo dela é mapear
nacionalmente as 32 profissões com o intuito de iden�ficar o que cada uma delas fez e mostrar o resultado à sociedade, apresentando a importância das profissões
regulamentadas. Que o resultado será divulgado de forma maciça por cada um dos Conselhos, que será apresentado ao Congresso Nacional, Superior Tribunal de
Jus�ça, Supremo Tribunal Federal, Controladoria-Geral da União, Prefeituras, governos estaduais, mídias e outros. Reportou-se aos projetos de Lei que nasceram no
período da pandemia, informando que o CFA conseguiu levar todos para somente um relator, o Deputado Rogério Correia (MG). Informou que o PL proposto pela
Deputado Joyce Hasselman, que deseja tornar faculta�vo o registro, se levado adiante, será o fim dos Conselhos Profissionais. Com a palavra, o Presidente do CRA-
MA, Adm. Jaylson Mendonça reportou-se à comunicação no âmbito do Sistema CFA/CRAs, manifestou entendimento de que é importante que os CRAs deem ênfase
aos projetos nacionais, mas que se preocupa também com o lado dos CRAs. Fez referência aos úl�mos dois meses em que havia as eleições, o mês do Administrador
e o FIA, com campanhas que deviam ser divulgadas de forma maciça e fora isto, o CFA Talentos, IGM-CFA, Belmiro Siqueira, Clube de Vantagens e em alguns CRAs, o
Programa de MPEs. Informou que além disso, ainda há as ações ins�tucionais dos CRAs que devem ser divulgadas e, diante disto, propôs o estabelecimento de um
alinhamento, em que sejam definidos dias da semana para que o Brasil inteiro promova uma divulgação integrada, a ser definido pelo CFA, o que foi acolhido pelo
Presidente Mauro Kreuz. O Presidente do CRA-MT, Adm. Hélio Tito informou que o CRA está firmando contato com a Federação Nacional das Indústrias com o
obje�vo de conectar o banco de dados daquela ins�tuição com o do CFA Talentos por entender que os CRAs de pequeno porte não terão capilaridade para chegar
aonde se deseja chegar, salientando que posteriormente o trabalho poderá ser estendido às demais federações. O Presidente do CRA-AL, Adm. Omena Júnior
sugeriu que o CFA também divulgue as boas ações dos CRAs, por entender que o compar�lhamento destas ações incen�va as boas prá�cas, exemplificando que,
recentemente, adotou algumas ações pra�cadas pelo CRA-CE que resultaram no crescimento do número de registros e no aumento da adimplência do CRA-AL. Em
con�nuidade, sugeriu que seja pensada uma forma de estabelecer um valor de repasse para publicidade, uma vez que o tema entrará como critério junto ao
PRODER. Com a palavra, o Presidente Mauro Kreuz informou que as divulgações dos CRAs são divulgadas no portal do CFA. O Diretor de Comunicação e Marke�ng,
Cons. Diego da Costa informou que a gestão das redes sociais é independente e individual de cada Regional e que o CFA disponibiliza para os CRAs o Sistema de
Comunicação (SICOM); que verá a possibilidade de realização de curso relacionado à gestão das redes sociais e que tem ciência da dificuldade financeira de alguns
CRAs para a contratação de equipe para atender a essa demanda. Por fim, ressaltou que para acessar o SICOM é necessário ter login e senha que podem ser ob�dos
junto à Câmara de Comunicação e Marke�ng do CFA. O Presidente Mauro Kreuz informou que o CFA deseja realizar ainda neste ano um encontro de comunicação
nos mesmos moldes do ENAF e do ENAJUR. Na sequência, foram apresentados relatos das diversas ações realizadas pelos CRAs em comemoração ao dia do
profissional de Administração. A Presidente do CRA-RS, Adm. Claudia Abreu sugeriu, reportando-se à questão da divulgação de conteúdo do CFA pelo CRAs, que o
CFA tenha acesso ao portal dos CRAs por meio de um link, ocasião em que o Presidente Mauro Kreuz informou que a Câmara de Comunicação e Marke�ng do CFA
verificará a possibilidade, apesar de já exis�r o Sistema de Comunicação, para o qual, conforme explanação do Presidente Mauro Kreuz, muitos CRAs não se
inscreveram. Em con�nuidade, o Presidente Mauro Kreuz informou ser necessário estabelecer critérios para nomeação dos Representantes dos CRAs nos municípios
e que o CFA promoverá estudo quanto à questão, momento em que o Adm. Raimundo Silva, Diretor de Ar�culação Ins�tucional do CRA-BA informou que o CRA-BA
designa os Representantes por meio de edital para seleção e ainda, realizada treinamento.

 

18. RESULTADOS DOS PROJETOS E NÚMEROS DAS MÍDIAS DO CFA (CCM)

Seguindo o entendimento firmado pelo Fórum de Presidente do Sistema CFA/CRAs o conteúdo foi encaminhado pela Câmara antes da reunião aos Presidentes dos
CRAs. Nada foi reportado pelo Diretor e Presidentes dos CRAs.

 

19. XVII FIA (CRIE)

O Diretor de Relações Internacionais e Eventos, Cons. Gilmar Camargo informou que o Fórum Internacional de Administração foi um grande desafio; que são 1.500
inscritos na modalidade presencial e que as inscrições para a par�cipação na modalidade virtual ainda estão abertas; são 12 países par�cipantes dos painéis, com a
palestra de abertura a ser ministrada pelo historiador e professor Leandro Karnal e encerramento pelo Presidente Mauro Kreuz. Na sequência, descreveu como o
evento foi estruturado e informou que disponibilizará a programação no grupo de whatsapp.

 

20. RIADM. (CRIE)

O Diretor de Relações Internacionais e Eventos, Cons. Gilmar Camargo reportou-se à formação da Rede Internacional de Administração (RIADM), que será lançado
no XVII FIA. Informou que a Rede realizou no dia 09/09/2022 o primeiro Seminário, virtual, a par�r da cidade de Lima/Peru sob o tema Governança e Gestão Pública
e que 22 países par�ciparam do evento.

 



21. NOVAS PARCERIAS CLUBE DE VANTAGENS. (CRIE)

O Diretor de Relações Internacionais e Eventos, Cons. Gilmar Camargo apresentou os úl�mos três novos parceiros do Clube de Vantagens e informou que o CFA
desenvolveu a plataforma do Clube de Vantagens com a intenção de que os CRAs também a alimente, expandindo os bene�cios locais para o âmbito nacional,
aumentando assim, o poder negociação do Sistema CFA/CRAs, mas que está acontecendo algo completamente diferente, os CRAs estão consultando a plataforma e
firmando a par�r dela, convênios locais, o que desestrutura a plataforma, �rando dela o valor de agregar os CRAs. Informou que a Qualicorp está preparando um
plano nacional de saúde a ser disponibilizado na plataforma do Clube de Vantagens.

 

22. SESSÃO SOLENE. (CRIE)

O Diretor de Relações Internacionais e Eventos, Cons. Gilmar Camargo reportou-se às sessões solenes a serem realizadas na Câmara dos Deputados e no Senado
Federal no dia 17/10, respec�vamente, às 10 horas e às 16 horas. Em seguida, informou que a logo do CFA vinha sendo u�lizada de diversas formas pelos CRAs e que
hoje há uma Resolução Norma�va estabelecendo a forma de uso dela e que há ainda norma�vo, a RN 602, que estabelece sobre a concessão de apoio ins�tucional
pelo CFA, com o respec�vo uso da logomarca. Reportou-se em seguida à superposição de eventos, quando eventos Regionais são realizados concomitantemente a
eventos nacionais, ou quando dois eventos regionais são realizados simultaneamente.

 

23. ANTEPROJETO DA RESOLUÇÃO NORMATIVA CFA N. 505/2017 QUE “DISPÕE SOBRE O REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO,
DOS DIPLOMADOS EM CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA CONEXOS À CIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO”. (CFR)

O Diretor de Fiscalização e Registro, Cons. Carlos Alberto informou que o anteprojeto de Resolução Norma�va se refere à alteração das Resoluções Norma�vas 505,
506 e 511/2017 e que na sessão plenária de outubro serão apreciadas as minutas de Resoluções Norma�vas que tratam do regulamento de registro de pessoas
�sicas e jurídicas e dos acervos técnicos de pessoas �sicas e jurídicas, salientando que quanto às duas úl�mas, os CRAs já apresentaram contribuições. Informou que
no início do mês de setembro foi realizada reunião com a par�cipação de procuradores e dos fiscais do Sistema CFA/CRAs para tratar da fiscalização da supervisão de
estágio de Administração.

 

24. ANTEPROJETO DA RESOLUÇÃO NORMATIVA CFA 506/2017 QUE “DISPÕE SOBRE O REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS
BACHARÉIS EM CURSOS CONEXOS À ADMINISTRAÇÃO”. (CFR).

Tópico abordado no item 23.

 

25. ANTEPROJETO DA RESOLUÇÃO NORMATIVA CFA N. 511/2017 QUE “DISPÕE SOBRE O REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO,
DOS EGRESSOS DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO CONEXOS À ADMINISTRAÇÃO”. (CFR)

Tópico abordado no item 23.

 

26. INFORMES SOBRE OS ENAFS TEMÁTICOS. (CFR)

O Diretor de Fiscalização e Registro, Cons. Carlos Alberto informou que a par�r deste ano o Encontro Nacional dos Administradores Fiscais (ENAF) passou a ser
realizado por tema, e que o úl�mo Encontro ocorreu no mês de setembro sob o tema Responsabilidade Técnica. Que no úl�mo ENAF sugiram três grupos, um para
tratar da fiscalização/norma�zação com a proposição de uma nova Resolução Norma�va para responsabilidade técnica; outro grupo para discu�r capacitação,
formação, treinamento e o terceiro, para discu�r sobre comunicação. Informou que em outubro será realizado o ENAF temá�co de Gestão Condominial e em
novembro o de Perícia Judicial. O Presidente do CRA-PB, Adm. Flávio Emílio indagou sobre a proposta de convênio entre o CFA e o Ministério do Trabalho a respeito
da liberação da relação anual da CBO (Classificação Brasileira de Ocupações) e o Diretor Carlos Alberto informou que há duas linhas de atuação, o convênio com a
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e o convênio com o Ministério do Trabalho em relação a RAIS (Relação Anual de Informações Sociais); que as
minutas dos dois convênios já �nham sido acordadas entre as partes e que estão na iminência de assinatura.

 

27. PROJETO GESTÃO DOCUMENTAL E TRATAMENTO ARQUIVÍSTICO. (CEAD)

O Coordenador da Comissão CEAD, Adm. Jorge Cavalcante reportou-se à Lei 8.159, de 01/01/1991 que “Dispõe sobre a polí�ca nacional de arquivos públicos e
privados e dá outras providências” e procedeu a breve relato sobre o andamento dos trabalhos da Comissão no âmbito do CFA. Com a palavra, o Presidente Mauro
Kreuz jus�ficou ausência do Presidente do CRA-TO, Adm. Iranilson Mota.

 

28. OUTROS ASSUNTOS

28.1. COMISSÃO IMPLANTA

O Coordenador da Comissão, Cons. Evandro Linhares informou que a Implanta Informá�ca conseguiu baixar o valor do serviço de R$315.000,00 para R$280.000,00 e
que o valor unitário do processo ficou em R$9,45. Que amanhã, dia 27/09 será realizada reunião com os CRAs RS, SP, SC, BA, ES e MT e no dia 07/10, reunião com
todos os 23 Regionais para explicar como vai funcionar o sistema e que a ideia é apresentar o projeto final ao Plenário do CFA em sessão a ser realizada em outubro.
Informou que está sendo analisada a integração do sistema com o serviço de consulta à Receita Federal do Brasil. O Presidente do CRA-SE, Adm. Jorge Cabral
informou que certas funcionalidades do sistema da Implanta Informá�ca que são de interesse cole�vo, não deveriam ser cobradas sob valores individuais para cada
CRA, como a questão de confirmação da leitura da mensagem, que foi cobrado pela Implanta Informá�ca o valor de R$38.000,00 para habilitar o serviço para o CRA-
SE. Reportou-se ainda, à forma de pagamento por meio do pix. Com a palavra, o Cons. Evandro Linhares informou que o trabalho da Comissão é justamente este,
verificar o que está sendo feito pela Implanta Informá�ca que pode ser levado para o cole�vo. O Presidente Mauro Kreuz lembrou que quando foi alinhada no Fórum
de Presidentes a criação da Comissão uma das ideias foi a de que ela conseguisse a customização e indagou se é possível atender, como e quando à questão pontual
apresentada pelo Presidente Jorge Cabral. Diante do que, o Cons. Evandro Linhares informou que por se tratar de uma questão técnica faz-se necessário verificar
com a Implanta Informá�ca, que a demanda deve ser encaminhada para a Comissão e ela a apresenta à Implanta. O Presidente Mauro Kreuz solicitou então que
demandas como as do Presidente Jorge Cabral sejam enviadas à Presidência do CFA que ele as apresentará à Comissão. Em con�nuidade, o Presidente Mauro Kreuz
informou que havia recebido naquele momento a jus�fica�va da ausência do Presidente do CRA-RR, Adm. Saturnino Ferreira.

 

28.2. INAUGURAÇÃO DA REFORMA DO CRA-MS

O Presidente do CRA-MS, Adm. Rogério Elói informou que no dia 25/11 será realizada a inauguração da reforma do CRA-MS e que na ocasião o auditório receberá o
nome de Sebas�ão Luiz de Mello em homenagem ao ex-presidente daquele CRA. O Presidente Mauro agradeceu ao Adm. Rogério Elói por ceder a sede do CRA-MS
para realização do Encontro Nacional dos Assessores Jurídicos do Sistema CFA/CRAs (ENAJUR), assim como ao Cons. Rodrigo Cazelli. Informou que a agenda foi
intensa e proveitosa.

 



 

29. AGENDA PARA A PRÓXIMA REUNIÃO

4º Fórum de Presidentes do Sistema CFA/CRAs, 08 de novembro de 2022, em Brasília/DF

 

30. ENCERRAMENTO

Às 13h o Presidente Mauro Kreuz declarou encerrada a reunião

 

Lida e aprovada a ata, assinam:

 

 
Adm. Fábio Lúcio de Souza Costa Adm. Mauro Kreuz

Presidente do CRA-PA Presidente
CRA-PA nº  06528 CRA-SP nº 85872 
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