Junta Interventora e Conselheiro Federal na Plenária do CFA
Nos dias 21 e 22 de março de 2018, a Junta
Interventora do CRA-PA, composta pelos
Administradores Amilcar Pacheco dos Santos
(presidente), Francisco Rogério Cristino e Marcos
Kalebbe Saraiva, estiveram em Brasília/DF para
participar da reunião plenária do Conselho
Federal de Administração, juntamente com o
Conselheiro Federal pelo Pará, Adm. Mauro dos
Santos Leônidas.
A Sessão Plenária, realizada na sede do CFA,
contou com a participação de outros vinte e três
conselheiros federais. Entre os assuntos
tratados, estiveram alguns projetos que serão
desenvolvidos neste ano pelo Sistema CFA/CRAs.
A pauta do encontro foi bem extensa passando
pela apresentação de relatório do período da
intervenção, das atividades que estão sendo desenvolvidas e dos resultados alcançados.
O presidente do CRA-PA, Adm. Amilcar Pacheco, expôs todos os avanços que estão sendo alcançados, assim como
as melhorias que ainda necessitam implementar no Regional. “São todas ações muito positivas. Sempre com foco
na solução dos problemas e benefícios para a categoria profissional”, disse o presidente.

CRA-PA passa a utilizar tecnologia na fiscalização
A Junta Interventora trabalha com dedicação e afinco para realizar os projetos de restruturação e modernização do
CRA-PA. Um dos projetos propostos pela Junta, liderada pelo presidente Amilcar Pacheco, tendo como membros
Francisco Rogério Cristino e Marcos Kalebbe Saraiva Maia é a intensificação da fiscalização com a implementação de
uma ferramenta para agilizar o processo fiscalizatório de profissionais e prestadoras de serviços que estão atuando
sem o registro no Conselho.
Como resultado desse trabalho a fiscalização do Conselho Regional de Administração da Pará está utilizando a
tecnologia Big Data - sistema inteligente para busca de dados, onde são cruzadas informações de domínio público e
nenhum CPF ou CNPJ permanece invisível.
O sistema busca empresas que têm Cadastro Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) de Administração e não
são registradas, ao regularizarem a situação, abrem vagas para profissionais de Administração atuarem como
Responsáveis Técnicos, oportunizando vagas no mercado de trabalho.
Inicialmente, estão sendo fiscalizadas cerca de 600 empresas em todo o estado do Pará, detectadas com CNAE de
atividades dentro do campo privativo do Administrador.

Conselho Regional e Sebrae alinham parceria
O presidente do Conselho Regional de
Administração do Pará (CRA-PA), Adm. Amilcar
Pacheco dos Santos e o Conselheiro Federal,
Adm. Mauro dos Santos Leônidas reuniram-se no
dia 01 de abril com o Diretor Presidente do
Sebrae Pará, Rubens Magno Jr. Na pauta do
encontro, proposta de criar uma parceria entre as
duas instituições visando o desenvolvimento de
ações em benefício dos profissionais de
Administração e do empreendedorismo no
estado.
O presidente do CRA-PA falou sobre os temas
GESAE - Sistema CFA de Governança,
planejamento e Gestão Estratégica de Serviços
Municipais de Água e Esgotos; e IGM/CFA Índice CFA de Governança Municipal.
A reunião contou, ainda, com a presença Sr. Nilton Lobato, do Diário do Pará e presidente da Associação dos
Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil (ADVB-PA).
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Administradores e Tecnólogos filiados ao CRA-PA recebem nova
Carteira de Identidade Profissional
A Resolução Normativa nº 562, do Conselho Federal da
Administração (CFA) aprovou, no último dia 22 de março,
os procedimentos para a execução do recadastramento dos
profissionais registrados nos Conselhos Regionais e a
substituição das Carteiras de Identidade Profissional
(CIP’s). A Resolução se deu através de proposta
apresentada pelo conselheiro federal e membro da Junta
Interventora do CRA-PA, Adm. Marcos Kalebbe, que
defendeu e fundamentou a matéria.
Expedição gratuita
A expedição do documento é gratuita e o profissional terá
até o último dia útil do ano de 2019 para solicitá-lo. De acordo com a Resolução, para recadastrar-se, o
profissional deve dirigir-se ao CRA onde possui registro principal ou secundário e apresentar os seguintes
documentos:
- Carteira de Identidade Profissional expedida pelo CRA, ou carteira de identidade expedida na forma da lei (RG),
com validade em todo o território nacional; Cadastro de Pessoa Física (CPF); título de eleitor, se for brasileiro;
uma fotografia recente, de frente, nas dimensões 3x4, colorida com fundo branco; e comprovante de endereço
emitido nos últimos três meses, além de diploma expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério de
Educação (MEC) para quem possui carteira provisória.
O CRA, de acordo com a Resolução, adotará os seguintes procedimentos, no ato de apresentação dos documentos
pelo profissional: Atualização dos dados do profissional no Sistema de Registro Profissional; inserção da fotografia
no Sistema e expedição da CIP, na forma do Regulamento aprovado pelo CFA.
Na foto, o Adm. Aquilino Monteiro recebendo das mãos do Membro da Junta Interventora Adm. Marcos Kalebbe, a
Carteira de Identidade Profissional no novo modelo do Sistema CFA/CRAs fornecida pelo CRA-PA.

Universidade Corporativa do Administrador
A renovação do convênio entre o CRA-PA e o CRA-RJ/UCAdm contempla o acesso ao ensino e educação, visando
o aperfeiçoamento profissional, o desenvolvimento cultural e a elevação da qualidade de vida dos estudantes,
profissionais e empresas devidamente registrados, oferecendo ao público indicado pelo CRA-PA a disponibilização
de cursos em um ambiente virtual na Universidade Corporativa do Administrador/Centro de Educação Continuada
Gilda Nunes, para serem realizados pelos interessados que acessem o portal da UCAdm.
Os profissionais registrados no CRA-PA e em dia com suas anuidades, devem preencher no site um cadastro para
receber a senha de acesso ao site da Universidade Corporativa. Os profissionais que já se inscreveram começaram
a receber a senha enviada no e-mail cadastrado.

Presidente do CRA-PA participou de reunião na ACP-PA
O presidente do CRA-PA, Adm. Amilcar Pacheco participou de
reunião na sede da Associação Comercial do Pará (ACP) e
destacou o papel do programa CFA-GESAE que visa oferecer aos
municípios um sistema de governança e planejamento
estratégico de serviços públicos de água e esgoto. O Sistema
auxilia na avaliação da gestão do saneamento municipal sob
diversos aspectos. Ele possui dez áreas-chave e setenta
indicadores. Por meio desses indicadores é possível avaliar a
gestão de forma detalhada.
O Índice CFA de Governança Municipal (IGM-CFA) é um estudo
realizado pelo Conselho Federal de Administração (CFA) cuja
proposta é medir a qualidade da gestão pública dos municípios.
Profissionais de administração e gestores públicos de todo o país estão conhecendo melhor a ferramenta por meio
de ações do CFA para divulgar e apresentar o estudo.
Amilcar divulgou alguns dados do IGM-CFA. Ele ressaltou que o objetivo da ferramenta não é apenas ranquear os
municípios. A proposta do IGM-CFA é auxiliar na elaboração de políticas públicas das prefeituras. “Um prefeito
pode, por exemplo, buscar as melhores práticas naqueles municípios com a melhor colocação no ranking”,
enfatizou o presidente. O Conselheiro Federal pelo Pará e diretor da ACP, Adm. Mauro Leônidas, participou da
reunião.
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