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ATA DA 11ª SESSÃO PLENÁRIA DO CFA EM 2022

 
Data:          08 de dezembro de 2022
Horário:     09h às 18h25
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. Roberto Capelo Feijó – CE, Suplente
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
20. Adm. Júlio Francisco Dantas de Rezende – RN
21. Adm. Cláudia de Salles Stadtlober - RS
22. Adm. Emerson Clayton Arantes - RR
23. Adm. Isabela Regina Fornari Muller – SC, Su plente
24. Adm. Mauro Kreuz – SP
25. Adm. Diego Cabral Ferreira da Costa – SE
26. Adm. Rogério Ramos de Souza - TO

B – Ausências Jus�ficadas

1. Adm. Francisco Rogério Cristino - CE
2. Adm. Hércules da Silva Falcão - ES
3. Adm. Ivanilda Frazão Tolentino - RO
4. Adm. Evandro Linhares – SC

 
ASSUNTOS EM DISCUSSÃO

1. ABERTURA

O Presidente Mauro Kreuz saudou os presentes e deu início à 11ª sessão plenária do CFA em 2022. Registrou as presenças dos Conselheiros Federais
Suplentes Adm. Roberto Capelo Feijó, Manoel Carlos Rocha Lima e Isabela Müller em subs�tuição, respec�vamente, aos Conselheiros Federais
Efe�vos Administradores Rogério Cris�no, Hércules Falcão e Evandro Linhares. Comunicou a ausência da Cons. Federal Ivanilda Frazão. Em
con�nuidade, solicitou a inclusão dos seguintes itens na pauta da sessão: Moção de Reconhecimento e Aplausos ao Cons. Hércules Falcão; Acordo
de Cooperação Técnica x CRA-RS X FAMURS (Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul); Interlocução Implanta, a ser
apresentado pelo Coordenador de Informá�ca, Sr. José Carlos e Posse do Conselheiro Federal Jorge Humberto. A Cons. Jociara Márcia,
Coordenadora da Comissão Permanente de Regimentos do Sistema CFA/CRAs solicitou a inclusão do Regimento do CRA-PE e o Diretor de Estudos e
Projetos Estratégicos, Cons. Marcos Kalebbe solicitou a alteração do status do item de pauta “CFA Talentos”, de caráter informa�vo para delibera�vo.
Em seguida, passou a palavra ao Cons. Rogério Ramos, Vice-Presidente que fez um breve relato sobre os úl�mos quatro anos como membro do
plenário, cumprimentou a todos e agradeceu pela convivência. Com a palavra, o Presidente Mauro Kreuz registrou o fato de o Cons. Rogério Ramos,
Vice-Presidente ter sido eleito Diretor Técnico do Sebrae de Tocan�ns, momento em que o referido foi aplaudido pelos membros do Plenário.
Informou que diante do jogo do Brasil amanhã a sessão plenária será realizada até às 10 horas.

 

2. POSSE DO CONS. JORGE HUMBERTO

Diante da renúncia do Conselheiro Federal Efe�vo, Adm. Wagner Siqueira o Presidente Mauro Kreuz empossou o Conselheiro Federal Suplente, Adm.
Jorge Humberto Moreira Sampaio no mandato de Conselheiro Federal Efe�vo. O Cons. Jorge Humberto agradeceu aos membros do Plenário pelo
acolhimento.

 

3. ENTREGA DOS CERTIFICADOS DE RECONHECIMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS



O Presidente Mauro Kreuz conferiu os Cer�ficados de Reconhecimento pelos Serviços Prestados aos Conselheiros Federais abaixo relacionados,
per�nentes ao mandato 2019 a 2022:

Adm. Fábio Mendes Macêdo

Adm. José Carlos de Sá Colares

Adm. Roberto Ibrahim Uehbe

Adm. Roberto Capelo Feijó

Adm. Manoel Carlos Rocha Lima

Adm. Gilmar Camargo de Almeida

Adm. Mauro dos Santos Leônidas

Adm. Marcos Kalebbe Saraiva Maia Costa

Adm. Amílcar Pacheco dos Santos

Adm. José Carlos Gomes de Souza

Adm. Pedro Alencar Carvalho Silva

Adm. Jorge Humberto Moreira Sampaio

Adm. Cláudia de Salles Stadtlober

Adm. Emerson Clayton Arantes

Adm. Diego Cabral Ferreira da Costa

Adm. Rogério Ramos de Souza

Em con�nuidade, às nove horas e cinquenta minutos o Presidente Mauro Kreuz informou que o Cons. Carlos Alberto precisou se re�rar por conta de
demanda no trabalho e que o cer�ficado a ser conferido a ele será entregue posteriormente. Ato con�nuo, Cons. Rogério Ramos, Vice-Presidente
procedeu à entrega do Cer�ficado ao Cons. Rogério Ramos. O Cons. Gilmar Camargo informou da homenagem do Plenário ao Presidente e pediu ao
Cons. Jorge Cavante e a Admª Ká�a Granjeiro que entregassem ao Presidente Mauro Kreuz placa em homenagem à gestão dele no CFA.

 

4. APRECIAÇÃO DAS ATAS DAS 9ª E 10ª SESSÕES PLENÁRIAS, REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022, EM BRASÍLIA/DF.
DELIBERATIVO

Aprovadas por unanimidade de votos.

 

5. HOMOLOGAÇÃO DE AD REFERENDUM DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 619 QUE “DISPÕE SOBRE O PROGRAMA DE INTEGRIDADE E
COMPLIANCE DO SISTEMA CFA/CRAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. (PRESIDENTE) – DELIBERATIVO

Ad referendum homologado por unanimidade de votos.

 

6. HOMOLOGAÇÃO DE AD REFERENDUM DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 620 QUE “DISPÕE SOBRE O REGISTRO PROFISSIONAL NO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. (PRESIDENTE) – DELIBERATIVO

Ad referendum homologado por unanimidade de votos.

 

7. HOMOLOGAÇÃO DE AD REFERENDUM DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 621 QUE “DISPÕE SOBRE O ACERVO TÉCNICO PROFISSIONAL
DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” (PRESIDENTE) – DELIBERATIVO

Ad referendum homologado por unanimidade de votos.

 

8. APRECIAÇÃO DO BALANCETE DO CFA REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, NOVEMBRO/2022. (CPAC) -
DELIBERATIVO

O Coordenador da Comissão Permanente de Análise de Contas, Cons. Amílcar Pacheco procedeu ao relato dos pareceres exarados pela Comissão
referentes aos balancetes dos meses de junho a novembro de 2022.

Balancete de junho de 2022 – Parecer CPAC nº 8/2022/CFA - Documento SEI nº 1439293 - Processo SEI nº 476900.001941/2022-81

Parecer da Comissão: A Comissão Permanente de Análise de Contas, por unanimidade, é de opinião que o balancete do Conselho Federal de
Administração, referente ao mês de junho/2022, reúne condições para ser aprovado pelo Plenário do CFA.

Balancete de julho de 2022 – Parecer CPAC nº 9/2022/CFA - Documento SEI nº 1461670 - Processo SEI nº 476900.002658/2022-76

Parecer da Comissão: A Comissão Permanente de Análise de Contas, por unanimidade, é de opinião que o balancete do Conselho Federal de
Administração, referente ao mês de julho/2022, reúne condições para ser aprovado pelo Plenário do CFA.

Balancete de agosto de 2022 – Parecer CPAC nº 10/2022/CFA - Documento SEI nº 1499837 - Processo SEI nº 476900.002931/2022-62

Parecer da Comissão: A Comissão Permanente de Análise de Contas, por unanimidade, é de opinião que o balancete do Conselho Federal de
Administração, referente ao mês de agosto/2022, reúne condições para ser aprovado pelo Plenário do CFA.

Balancete de setembro de 2022 – Parecer CPAC nº 11/2022/CFA - Documento SEI nº 1499909 - Processo SEI nº 476900.002932/2022-15

Parecer da Comissão: A Comissão Permanente de Análise de Contas, por unanimidade, é de opinião que o balancete do Conselho Federal de
Administração, referente ao mês de setembro/2022, reúne condições para ser aprovado pelo Plenário do CFA.

Balancete de outubro de 2022 – Parecer CPAC nº 12/2022/CFA - Documento SEI nº 1499959 - Processo SEI nº 476900.002933/2022-51

Parecer da Comissão: A Comissão Permanente de Análise de Contas, por unanimidade, é de opinião que o balancete do Conselho Federal de
Administração, referente ao mês de outubro/2022, reúne condições para ser aprovado pelo Plenário do CFA.



Balancete de novembro de 2022 – Parecer CPAC nº 15/2022/CFA - Documento SEI nº 1672860 - Processo SEI nº 476900.002934/2022-04

Parecer da Comissão: A Comissão Permanente de Análise de Contas, por unanimidade, é de opinião que o balancete do Conselho Federal de
Administração, referente ao mês de novembro/2022, reúne condições para ser aprovado pelo Plenário do CFA.

Em apreciação, por unanimidade de votos o Plenário aprovou os balancetes em referência. O Coordenador da Comissão, Cons. Amílcar Pacheco
agradeceu aos demais membros da Comissão, Conselheiros Pedro Alencar e José Carlos de Souza pelo apoio nos trabalhos desenvolvidos e ainda,
aos colaboradores e Contadores João Gutemberg e Antônio Adélio. Com a palavra, o Cons. Mauro Leônidas cumprimentou os membros da Comissão
e do Plenário pela gestão. Com a palavra, o Presidente Mauro Kreuz referendou os cumprimentos externados pelo Cons. Mauro Leônidas. Em
con�nuidade, o Cons. Amílcar Pacheco cumprimentou também o Plenário pela forma como a gestão está sendo conduzida. Ato con�nuo, os
Conselheiros José Carlos e Pedro Alencar agradeceram pela oportunidade do trabalho na Comissão. Em seguida, o Presidente Mauro Kreuz deu
ciência do retorno do Cons. Carlos Alberto ao plenário e conferiu ao referido Conselheiro o Cer�ficado de Reconhecimentos pelos Serviços Prestados

 

9. SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DO BUSTO EM HOMENAGEM À ADMª AILEMA PUCU

Presentes no CFA membros da família da ex-colaboradora Admª Ailema da Silva Pucu, representados pela Sra. Anamaria Pucu, filha e, ainda, os
Conselheiros Federais e colaboradores do CFA. Com a palavra, o Presidente Mauro Kreuz procedeu a breve discurso sobre a homenageada e
descerrou o busto e a placa alusivas à homenageada.

 

10. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA CFA 2023. (CAF) - DELIBERATIVO

O Presidente Mauro Kreuz informou que na reunião da Diretoria Execu�va realizada ontem, dia 07/12/2022, foi aprovada alteração no valor da
gra�ficação dos Chefes de Seção, equiparando seu valor a 50% do valor da gra�ficação per�nente aos Coordenadores; a criação da Seção de
Preparação e Análise de Processos É�co e da chefia para a referida Seção, assim como, a criação da Chefia de Manutenção. Informou ainda, inexis�r
instrumento de criação das chefias de Protocolo e de Contabilidade, apesar de ambas já terem sido criadas em gestão anterior à atual e estarem
ocupadas por dois colaboradores do quadro de pessoal, mo�vo pelo qual, a criação delas foi referendada pela Diretoria Execu�va, também na
reunião do dia 07/12/2022. O Diretor da Câmara de Gestão Pública, Cons. Fábio Macêdo sugeriu a próxima gestão pensar em uma função
gra�ficada, que demanda responsabilidades, mas não chega ao posto de chefia, com isso é possível valorizar serviços diferenciados na ins�tuição.
Em con�nuidade, o Presidente Mauro Kreuz apresentou a proposta orçamentária para o exercício de 2023, que estabelece o orçamento na ordem
de R$39.000.000,00 que, após breve discussão, foi aprovada por unanimidade de votos, sendo destacado pelo Presidente Mauro Kreuz o retorno do
PRODER, com reserva no orçamento sob o valor de R$8.772.000,00, 25% da receita proveniente de cotas-partes, conforme estabelecido no
Regulamento do Programa. Comunicou que a atual gestão deixará para a próxima, minuta de proposição de novo Regulamento do PRODER com
estabelecimento de critérios para concessão dos recursos; redução do percentual de composição do Fundo PRODER, de 25% para 10%; redução do
número de Conselhos contemplados, com a exclusão de distribuição dos recursos para o grupo denominado G9 (ES, PR, SP, RJ, MG, DF, BA, RS e SC).
A proposta orçamentária encontra-se disponível no processo SEI nº 476900.003610/2022-85, Documento SEI nº 1711597.

 

11. PROPOSTAS ORÇAMENTÁRIAS DOS CRAS 2023

Em apreciação, por unanimidade de votos as propostas orçamentárias dos CRAs para o exercício 2023 foram aprovadas pelo Plenário, conforme
planilha constante do processo SEI nº 476900.004964/2022-47, Documento SEI nº 1714933.

 

12. APRECIAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2021. (CAF) – DELIBERATIVO

Com a palavra, o Vice-Diretor Administra�vo e Financeiro procedeu ao relato das prestação de contas dos CRAs Paraná e Rio Grande do Sul
per�nentes ao exercício 2021.

CRA-PR - O Vice-Diretor Administra�vo e Financeiro, Cons. Ibrahim Uehbe informou que no úl�mo dia 5 o CRA-PR apresentou O�cio com
manifestação sobre o relatório e parecer exarados pela Auditoria do CFA per�nentes às contas do exercício 2021. Em seguida, informou que
diante dos apontamentos e das ponderações apresentadas pelo CRA-PR a Câmara de Administração e Finanças está submetendo ao Plenário
do CFA a re�rada do item de pauta. Em deliberação, por unanimidade de votos foi aprovada a solicitação em referência.

CRA-RS – Pela regularidade. Em deliberação, por unanimidade de votos, o Plenário deliberou pela aprovação das contas do CRA-RS, conforme
parecer exarado pela Câmara de Administração e Finanças.

 

13. ANTEPROJETO DE RESOLUÇÃO NORMATIVA QUE DISPÕE SOBRE À ACREDITAÇÃO CFA. (CFP) - DELIBERATIVO

A Diretora de Formação Profissional, Cons. Cláudia Stadtlober apresentou o anteprojeto de Resolução Norma�va em referência e informou que além
do Regulamento haverá material que indicará os índices de avaliação. Em apreciação, o anteprojeto de Resolução Norma�va que “Dispõe sobre a
Acreditação CFA” foi aprovado por unanimidade de votos.

 

14. APRESENTAÇÃO DO ADM MULHER. (ADM. CLÁUDIA) - INFORMATIVO

A Coordenadora da Comissão Especial ADM Mulher, Cons. Cláudia Stadtlober, em nome da Comissão, entregou placa em agradecimento e
homenagem ao Presidente Mauro Kreuz pelo apoio ao trabalho desenvolvido pela Comissão Especial ADM Mulher. Com a palavra, o Presidente
Mauro Kreuz agradeceu pelo carinho da homenagem prestada. O Cons. Ibrahim Uebhe informou que no CRA-BA comissão similar foi cons�tuída em
caráter permanente e sugeriu ao CFA adotar o mesmo procedimento.

 

15. MOÇÃO DE RECONHECIMENTO E APLAUSOS AO CONS. HÉRCULES FALCÃO

O Plenário aprovou, por unanimidade de votos, concessão de Moção de Reconhecimento e Aplausos ao Conselheiro Federal Hércules Falcão,
proposta pelo Presidente Mauro Kreuz.

 

16. ANTEPROJETO DE RESOLUÇÃO NORMATIVA QUE “APROVA O REGIMENTO DO CRA-PE”



Em deliberação, por unanimidade de votos o Plenário aprovou o anteprojeto de Resolução Norma�va em questão. Com a palavra o Presidente
Mauro Kreuz comunicou aos Conselheiros Federais que estejam de posse de tablet ou telefone celular do CFA têm até o dia 31 do corrente mês para
procederem a devolução ao Conselho.

 

17. CFA – TALENTOS. (CEPE) – DELIBERATIVO

O Diretor de Estudos e Projetos Estratégicos, Cons. Marcos Kalebbe apresentou proposição para estabelecimento de parceria entre o CFA e o IEL
Nacional para que aquele Ins�tuto u�lize nossa plataforma com a inclusão de oportunidade de emprego a serem oferecidas aos Administradores.
Que foi cons�tuída equipe de trabalho coordenada pela Cons. Norma Sueli. Em apreciação, por unanimidade de votos o Plenário aprovou o
estabelecimento do Acordo de Cooperação em questão. Com a palavra, o Presidente Mauro Kreuz apresentou proposição para celebração de Acordo
de Cooperação Técnica com a Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul (FAMURS) para instauração do prêmio FAMURS por
meio do IGM-CFA e que se houver retorno essa parceria poderá ser replicada nacionalmente, salientando que a primeira premiação dar-se-ia em
junho de 2023. Em apreciação, por unanimidade de votos a proposição foi aprovada por unanimidade de votos.

 

18. RELATO E JULGAMENTO DE PROCESSOS EM GRAU DE RECURSO. (CFR) - DELIBERATIVO

Antes de iniciar as deliberações per�nentes ao presente item de pauta o Presidente Mauro Kreuz leu mensagem enviada pela Sra. Anamaria Pucu,
filha da ex-colaboradora Admª Ailema da Silva Pucu em agradecimento à homenagem conferida pelo CFA. Em cumprimento ao disposto na alínea “f”
do art. 7º da Lei nº 4.769/1965 o Adm. Felipe Coelho, Coordenador de Fiscalização e Registro procedeu ao relato per�nente aos processos em grau
de recursos informando que nesta sessão serão subme�dos à apreciação 91 processos, sendo 76 com recursos improvidos, 1 com recurso provido,
08 processos devolvidos à origem em diligência, 02 processos com recursos intempes�vos e 04 com recursos não admi�dos, conforme a seguir
relacionado. Informou que até o úl�mo dia 7 haviam 211 processos a serem relatados e deduzindo os que serão relatados nesta sessão plenária há
um saldo de 179 processos. Em seguida, foram apresentados os gráficos de distribuição de processos nos CRAs e o compara�vo do total de
processos entre esta plenária e a anterior, a distribuição por assuntos dos processos e outros.

Relato e julgamento de processos em grau de recurso - Recursos Providos

Os pareceres apresentados foram discu�dos e aprovados por unanimidade de votos pelo Plenário e constam relacionados ao processo SEI nº
476900.005276/2022-02 – Documento SEI nº 1667698 - Anexo n° 1.

Relato e julgamento de processos em grau de recurso - Recursos Improvidos

Os pareceres apresentados foram discu�dos e aprovados por unanimidade de votos pelo Plenário e constam relacionados ao processo SEI nº
476900.005276/2022-02 – Documento SEI nº 1667690 - Anexo n° 2.

Relato e julgamento de processos devolvidos à origem em Diligência

Os pareceres apresentados foram discu�dos e aprovados por unanimidade de votos pelo Plenário e constam relacionados ao processo SEI nº
476900.005276/2022-02 – Documento SEI nº 1667710 - Anexo n 3.

Processos devolvidos à origem por intempes�vidade do recurso

Os pareceres apresentados foram discu�dos e aprovados por unanimidade de votos pelo Plenário e constam relacionados ao processo SEI nº
476900.005276/2022-02 – Documento SEI nº 1667716 - Anexo n° 4.

Processos devolvidos à origem por recursos não admi�dos

Os pareceres apresentados foram discu�dos e aprovados por unanimidade de votos pelo Plenário e constam relacionados ao processo SEI nº
476900.005276/2022-02 – Documento SEI nº 1667719- Anexo n° 5.

 

19. LEGADO CCM - INFORMATIVO

O Diretor de Comunicação e Marke�ng, Cons. Diego da Costa apresentou o Guia e os tópicos nele abordados que servirão como colaboração para a
con�nuidade dos trabalhos pela próxima gestão. A apresentação per�nente ao referido documento encontra-se disponível no processo SEI nº
476900.004964/2022-47, Documento SEI nº 1714887.

 

20. TÍTULO ADICIONAL NA CIP. (CFR) - DELIBERATIVO

O Cons. Fábio Macêdo, Diretor de Gestão Pública registrou cumprimentos ao Coordenador da Comissão Permanente Eleitoral do CFA, Cons. Jorge
Cavalcante pela condução das eleições e pela abertura de possibilidade de votação pelo portal gov.br, registrou ainda, a evolução do processo
eleitoral na jurisdição do CRA-AC. Com a palavra, o Diretor de Fiscalização e Registro, Cons. Carlos Alberto reportou-se à Resolução Norma�va CFA nº
518/2017 e informou da demanda de apresentada por alguns profissionais para inclusão na Carteira de Iden�dade Profissional, no campo
denominado “�tulo adicional”, referido pelo art. 3º, inciso II, alínea “f”, de �tulo latu sensu, como pós-graduação e MBA. Informou que na reunião
da Diretoria Execu�va ontem foi aprovada a exclusão do campo em referência. Em deliberação, por unanimidade de votos o Plenário aprovou a
exclusão do campo estabelecido na alínea “f”, do inciso II, do art. 3º constante da Carteira de Iden�dade Profissional (CIP).

 

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

O Cons. Diego da Costa, membro da Câmara de Administração e Finanças informou que a disponibilidade financeira do CFA na presente data é de
R$35.246.611,34.

 

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

O Cons. Diego da Costa, membro da Câmara de Administração e Finanças apresentou a planilha per�nente ao controle de recebimento de balancete
e cota-parte, conforme processo SEI nº 476900.004964/2022-47, documento SEI nº 1714843.

 



23. REPASSE DE COTAS-PARTES (ANOS ANTERIORES) CRA-PA. (CAF) - INFORMATIVO

Apresentou o demonstra�vo dos recebimentos das cotas-partes no exercício de 2022, conforme documento SEI nº 1714854, processo SEI nº
476900.004964/2022-47 e ainda, planilha per�nente ao acordo firmado pelo CRA-PA quanto às cotas-partes de exercícios anteriores, conforme
documento SEI nº 1714837.

 

24. GASTOS COM A INTERVENÇÃO DO CRA-PE

O Cons. Diego da Costa, membro da Câmara de Administração e Finanças apresentou informações quanto aos gastos com a Junta Interventora do
CRA-PE.

 

DESPESAS COM JUNTA INTERVENTORA CRA-PE - RESUMO

 VALORES (R$)

PERÍODO
DIÁRIAS/ADIC.

DESLOC.

PASSAGENS

AÉREA/TERRESTRE
TOTAL

12/10/2021 a 07/12/2022 457.604,00 164.583,06 622.187,06

 

DESPESAS COM EQUIPE DE APOIO TÉCNICO

 VALORES (R$)

PERÍODO
DIÁRIAS/ADIC.

DESLOC.

PASSAGENS

AÉREA/TERRESTRE
TOTAL

12/10/2021 a 07/12/2022 132.226,00 76.552,84 208.778,84

 

TOTAL DAS DESPESAS 830.965,90

 

25. RELATÓRIO DA JUNTA INTERVENTORA DO CRA-PE

O Presidente da Junta Interventora do CRA-PE, Cons. Amilcar Pacheco apresentou relatório da Junta Interventora, com informações per�nentes à
receita, despesa e cotas-partes mensais dos exercícios de 2020 a 2022, informações dos gastos com a Junta Interventora versus cota-parte integral
dos exercícios de 2021 e 2022 e a previsão de fechamento da Junta Interventora, exercício 2022 conforme tabelas abaixo relacionadas.

 

01 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - JUNTA INTERVENTORA - 2021/2022 COTA PARTE
INTEGRAL

 2021 2022 TOTAL

GASTOS JI   R$ 830.965,90

C P  PAGAS 38.461,40 629.805,04 R$ 673.145,10

SUBTOTAL   R$ 157.820,80

 

02 - PREVISÃO DE FECHAMENTO JI - PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

RECEITA A ARRECADAR ATÉ 31/12 - R$ 150.000,00 COTA PARTE R$ 30.000,00

SALDO FINAL  R$ 127.820,80

 

02 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - JUNTA INTERVENTORA - 2021/2022 ACRÉSCIMO DA
COTA PARTE

 2021 2022 TOTAL

GASTOS JI   R$ 830.965,90

C P  PAGAS 38.461,40 428.461,88 R$ 466.923,28

PREVISÃO QP   R$ 30.000,00

SUBTOTAL   R$ 334.042,62



PREVISÃO 2023   R$ 506.000,00

SUPERAVIT   R$ 171.957,38

No decorrer da apresentação das tabelas acima dispostas os Conselheiros Amilcar Pacheco e Marcos Kalebbe procederam a explanações detalhadas
sobre cada um dos itens e informações quanto a diversos fatos ocorridos no decorrer da Intervenção em andamento. O Cons. Amílcar Pacheco
salientou que no relatório final serão registradas todas as situações que foram sanadas pela Junta Interventora e as que ainda precisam serem
sanadas. Informou que está em andamento o processo sele�vo para contratação de pessoal para compor o quadro de colaboradores do CRA-PE.

 

26. PERFORMANCE DO SETOR DE AUDITORIA INTERNA DO CFA

O Auditor Marcello Cou�nho apresentou informações sobre as auditorias realizadas no exercício, esclarecendo que foram realizadas 38 auditorias,
per�nentes a este a outros exercícios, sendo 5 auditorias especiais com análise de 100% da documentação financeira e que não ficará nenhuma
auditoria pendente para o próximo exercício. Com a palavra, o Presidente Mauro Kreuz informou que os ex-ordenadores do CRA-SP entraram com
recurso no CFA e que a Comissão concluiu pela manutenção do parecer por ela exarado inicialmente. Que o atual ordenador, Adm. Alberto Whitaker,
Presidente do CRA-SP, solicitou parcelamento do ressarcimento em 18 vezes e a que Diretoria Execu�va aprovou o pagamento em 12 parcelas,
ficando cada parcela na ordem de R$1.356,67, totalizando R$16.280,00. Em seguida, o Presidente Mauro Kreuz informou que já foi dada ciência ao
Tribunal de Contas da União e ao Ministério Público Federal e o Auditor do CFA, Contador Marcello Cou�nho informou que agora seguirá a Tomada
de Contas Especial. O Diretor de Comunicação e Marke�ng, Cons. Diego da Costa registrou a importância do trabalho da Auditoria Internado e,
reportando-se ao demonstra�vo das cotas-partes sugeriu maior transparência, com publicidade das referidas informações.

 

27. PESQUISA NACIONAL PERFIL DOS PROFISSIONAIS DE ADMINISTRAÇÃO 2022. (CFP) - INFORMATIVO

A Diretora de Formação Profissional, Cons. Cláudia Stadtlober informou que está sendo concluída a terceira fase, com a ajuda dos Conselhos, com
realização das rodadas de reuniões com os grupos e que em janeiro, junto com a FIA, será iniciada a fase quan�ta�va, com previsão para conclusão
do trabalho em fevereiro de 2023.

 

28. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS DO CURSO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA NOS CAMPOS DA ADMINISTRAÇÃO. (CFP) -
INFORMATIVO

A Diretora de Formação Profissional, Cons. Cláudia Stadtlober informou que já está com boa parte do curso encaminhado; que é um projeto de
construção cole�va em parceria com as Câmaras de Comunicação e Marke�ng e Fiscalização e Registro; que estão sendo definidos os conteúdos,
elaboradas as ementas e o roteiro de gravação. Acrescentou que a proposição é de que até o final de março o trabalho seja concluído com a inclusão
do curo na plataforma da ACAdm.

 

29. ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM O MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA (MTP). (CFR) – INFORMATIVO

O Diretor de Fiscalização e Registro, Cons. Carlos Alberto reportou-se aos Acordos de Cooperação Técnica com a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) e com o Ministério do Trabalho e Previdência (MTP). Informou que o Acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional já foi
assinado, sob objeto similar ao da SENAD. Quanto ao Acordo da RAIS, com o Ministério do Trabalho e Previdência informou que no dia 16 de
novembro a minuta foi alterada pelo Ministério e que a proposição de alteração foi acolhida pelo CFA, estando, portanto, apto para assinatura.
Informou ainda que já foi realizada a primeira reunião com a PGFN e que os números apresentados indicam grandes oportunidades para os
Administradores, salientando, entretanto, que o desafio será implementar o banco de cadastro formados por profissionais que atendam os
requisitos previamente estabelecidos, que a responsabilidade do CFA é muito grande. Com a palavra, o Cons. Mauro Leônidas sugeriu elaboração de
material de divulgação a ser enviado para os CRAs divulgarem em suas bases.

 

30. RESULTADOS DO ERAFIC. (CRIE) - INFORMATIVO

O Diretor de Relações Internacionais e Eventos, Cons. Gilmar Camargo informou que o evento foi realizado nos dias 24 e 25/11 com 133
par�cipantes, 50 presenciais e 83 na modalidade virtual. Que no dia 23/11 houve a inauguração do Auditório Sebas�ão Luiz de Mello; dia 24
orientação sobre integridade e compliance, e-social, Acórdão TCU 2402, inadimplência e cobrança e no dia 25, sobre Contabilidade, nova Lei de
licitações e compras e LGPD. Informou ainda, que o evento foi muito bom e que o bom nível dos colaboradores do Sistema CFA/CRAs chamou
bastante atenção. Apresentação SEI documento nº 1674051.

 

31. RIADM. (CRIE) - INFORMATIVO

O Diretor de Relações Internacionais e Eventos, Cons. Gilmar Camargo informou que foi realizada live no dia 29/11 com as Américas Central e do Sul,
tendo como par�cipantes representantes do México, Paraguai, República Dominicana e Argen�na, envolvendo 12 en�dades de profissionais de
Administração que se manifestaram interessados em aderir à RIADM. Que não ocasião, dúvidas foram sanadas e em seguida, foram enviados o
Regimento, apresentação e termo de convênio. Apresentação SEI documento nº 1674051.

 

32. ERPAJ/NE – ENCONTRO REGIONAL DE PERÍCIA E ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL REGIÃO NORDESTE SEMINÁRIO PERÍCIA E
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL – RISCOS E OPORTUNIDADES - CRA-SE (CRIE) - INFORMATIVO

O Diretor de Relações Internacionais e Eventos, Cons. Gilmar Camargo informou que será realizado nos dias 15 e 16 de dezembro do ano corrente e
apresentou a programação estabelecida para o evento, conforme Documento SEI nº Documento SEI nº 1674051, processo SEI nº
476900.004964/2022-47.

 

33. AVALIAÇÃO DA GESTÃO 2021/2022. (CRIE) - INFORMATIVO

O Diretor de Relações Internacionais e Eventos, Cons. Gilmar Camargo informou que foram realizadas 40 ações, dentre elas, o retorno à OLA com
eleição de membros do CFA como integrantes de Comissões daquela organização; Bicentenário da República do Peru; criação da RIADM; Fórum
Internacional de Governança e Gestão Pública; Clube de Vantagens; II Fórum de Gestão Pública; ERPAs Centro-Oeste e Sul; XXVII ENBRA; Sessões
Solenes na Câmara dos Deputados e no Senado Federal; Bicentenário da Independência do Brasil; XVII FIA 2022; ENAJUR 2022; ERAFI 2022;



ERNAJ/NE; Iluminação do Cristo Redentor; apoios ins�tucionais a diversos eventos; confecção de souveniers. Agradeceu ao Plenário, aos demais
membros da Câmara e aos colaboradores do CFA que permi�ram a realização das ações. Apresentação SEI documento nº 1674051.

 

34. CADASTRO DE PERITOS. (ADM. MARCOS KALEBBE) - INFORMATIVO

O Diretor de Estudos e Projetos Estratégicos, Cons. Marcos Kalebbe informou que o CRA-PE encaminhou O�cio para os tribunais solicitando relação
dos peritos cadastrados e que ao confrontar a resposta com o cadastro do CRA-PE foi constatado que nem 10% dos profissionais �nham registro no
CRA-PE, que ao verificar no cadastro nacional foi iden�ficado que a maioria dos profissionais eram registrados, porém, em outros CRAs. Diante disto,
solicitou que o assunto seja deba�do no evento de peritos a ser realizado em Aracaju/SE com o intuito de alertar para a necessidade do registro
secundário. Destacou que a proposição tem como obje�vo a atuação dos peritos de forma regular. Com a palavra, o Presidente Mauro Kreuz
informou que após o evento deverá ser expedido O�cio aos Presidentes dos CRA com a atenção de alertar sobre a situação ora exposta.

 

35. ELEIÇÃO DO SISTEMA CFA/CRAS 2022. (CPE) - INFORMATIVO

O Cons. Jorge Cavalcante, Coordenador da Comissão Permanente Eleitoral apresentou a composição da Comissão que, além dele, é integrada pelos
Conselheiros Federais Ivanilda Frazão e Rodrigo Cazelli, agradecendo em seguida aos referidos Conselheiros e aos colaboradores Ediberto Correia,
José Carlos, Juliana dos Reis, Marcos Susin, Rosilane Rezende e Marcelo Dionísio. Agradeceu ainda, aos membros do Plenário pela compreensão e a
todas as CPEs/CRAs. Apresentou breve relato sobre o pleito eleitoral no exercício de 2022, ressaltando os obje�vos do processo eleitoral:
legi�midade democrá�ca do profissional de Administração; simplificação e acessibilidade ao processo eleitoral; segurança do voto e da apuração;
lisura, isenção e transparência, eleição dos novos Conselheiros Regionais e Federais. Reportou-se aos agentes contratados: Infolog Tecnologia e
SecurityLabs Intelligente Research. Registrou a par�cipação do eleitorado no período de 2008 a 2022, destacando a drás�ca queda no número de
par�cipantes, principalmente, comparado ao número de profissionais aptos a par�ciparem, 158 mil no exercício de 2022. Apresentou o quadro de
par�cipação do pleito eleitoral de 2016 a 2022, por CRAs, com o colégio eleitoral e o número de votantes. Em seguida, o Cons. Jorge Cavalcante
apresentou os aspectos posi�vos: transparência, rapidez e segurança; segurança do sistema eleitoral; redução de custos aos CRAs; reconhecimento
da legi�midade e da confiabilidade do processo eleitoral; isonomia para candidatos e eleitores e apresentou ainda, os pontos posi�vos per�nentes à
segurança do voto: confidencialidade, unicidade, inviolabilidade, irrastreabilidade e comprovação. Reportou-se aos diversos eventos ocorridos como,
recuperação de senha por SMS, por email; envio de SMS de propaganda, com destaque ao número de eleitores que votaram pelo gov.br (5.274) e
outros. Por fim, apresentou como sugestão a realização de seminário, no primeiro semestre de 2023, para análise e possíveis adequações do
regulamento eleitoral. A apresentação disponível no processo SEI nº 476900.004964/2022-47, Documento SEI nº 1716971. O Cons. Jorge Humberto
indagou, dando como exemplo o CRA-RJ, se houve alguma avaliação, laudo, na base de dados oferecida por cada estado; se a base de dados do CRA-
RJ foi analisada quando chegou ao CFA e, depois da votação. Indagou ainda, se há a possibilidade de oferecer um relatório dos eleitores votantes,
citando ter relação de outras eleições contendo nome, registro, data e hora. Salientou ser importante o IP, citando a possibilidade de que um
determinado IP tenha registrado diversos votos, ressaltando não estar fazendo nenhum ques�onamento, somente perguntas com o obje�vo de
entender a questão. O Cons. Jorge Cavalcante, Coordenador da CPE informou que há grande preocupação quanto à Lei Geral de Proteção de Dados
(LGPD); que não está dizendo que não possa liberar algumas informações, mas que a CPE está buscando todas as possibilidades legais no sen�do de
saber o que será feito. Com a palavra, o Coordenador de Informá�ca do CFA, Sr. José Carlos reportou-se à primeira pergunta do Cons. Jorge
Humberto, sobre a análise de dados, e informou que a empresa faz uma análise, quando da recepção dos dados, mas somente para verificar
inconsistência de informação de forma estrutural, dando como exemplo, a análise de verificação de validade do CPF, da estrutura de endereços
eletrônicos e de número de telefones, momento em que o Cons. Jorge Humberto citou que em algumas vezes existe o e-mail e o telefone e pessoa
não recebeu a senha e não foi contactada. Diante do exposto, o Coordenador José Carlos informou que há um limite para a competência do CFA
enquanto gestor do processo e que o colégio eleitoral é gerado e gerido pelo CRA. Com a palavra, o Presidente Mauro Kreuz informou que havia
uma questão central que não estava clara, citando que no caso do CRA-PA foi possível verificar fraude nas eleições após checagem pelos IPs. O
Coordenador José Carlos, diante do exposto, manifestou entendimento pessoal - salientando que a sua manifestação não dever ser considerada uma
inferência ou indução quanto à decisão da questão -, de que é possível o fornecimento dos IPs, na condição de que ele não seja associado à pessoa
e, de forma sumarizada, com o registro de “x” votos em determinado IP. Na sequência, o Presidente Mauro Kreuz registrou que o que ele deseja
saber é se alguém não votou no mesmo IP inúmeras vezes, que isso, para ele, é fundamento para a transparência do Sistema. Em seguida, os
Conselheiros Jorge Cavalcante e Rodrigo Cazelli agradeceram a todos.

 

36. APRESENTAÇÃO DA CEAP. (ADM. JORGE HUMBERTO)

O Assessor Parlamentar do CFA, Sr. Jenner Morais procedeu a breve relato sobre os trabalhos realizados nos úl�mos dois exercícios, reportando-se
às diversas dificuldades enfrentadas e conquistas, reportando-se em especial à PEC 108/2019 que “Dispõe sobre a natureza jurídica dos conselhos
profissionais”, re�rada em agosto de 2021. Informou que ontem, foi deliberado na Câmara do Deputados que todos os projetos tramitados no
período da pandemia sejam arquivados, dentre eles, a referida PEC. Citou ainda, a cons�tuição da Comissão de Marke�ng pelo Conselhão com o
obje�vo de tratar da divulgação das ações dos Conselhos de Fiscalização e prestou informações sobre o cenário nacional quanto às profissões
regulamentadas. Entregou ao Coordenador da Comissão, o Cons. Jorge Humberto, os relatórios emi�dos pela Assessoria Parlamentar nos exercícios
de 2019 a 2022 e agradeceu ao Presidente Mauro Kreuz pelo apoio. Com a palavra, o Cons. Jorge Humberto ressaltou a importância do Assessor
para a profissão de Administrador, citou ainda sobre o apoio per�nente aos Vogais e todas as outras ações desenvolvidas pela Comissão.

 

37. ENCERRAMENTO

O Presidente agradeceu a todos e declarou a sessão encerrada às 18h25

 
Lida e aprovada a ata, assinam:
 
 
 

Adm.  Francisco Rogério Cris�no Adm.  Mauro Kreuz

Diretor Administra�vo e Financeiro Presidente do CFA
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