
 
 

 

ATA DA 2ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CFA DE 2020 1 

Data:  11 de março de 2020 2 
Horário: 9h às 18h 3 
Local:  Hotel Sonata, Fortaleza/CE 4 

PRESIDÊNCIA: Adm. Mauro Kreuz 5 
SECRETARIA: Adm. Francisco Rogério Cristino 6 

A – Conselheiros Federais presentes 7 
1. Adm. Mauro Kreuz – SP, Presidente 8 
2. Adm. Rogério Ramos de Souza – TO, Vice-Presidente 9 
3. Adm. Francisco Rogério Cristino – CE, Diretor da CAF 10 
4. Adm. Carlos Alberto Ferreira Júnior – DF, Diretor da CFR 11 
5. Adm. Cláudia de Salles Stadtlober – RS, Diretora da CFP 12 
6. Adm. Diego Cabral Ferreira da Costa – SE, Diretor da CDI 13 
7. Adm. Gilmar Camargo de Almeida – MG, Diretor da CRIE 14 
8. Adm. Gracita Hortência dos S. Barbosa – MS, Diretora da CEPE 15 
9. Adm. Fábio Mendes Macedo – AC, Diretor da CGP 16 

B – Convidados 17 
1. Adm. Amílcar Pacheco dos Santos 18 
2. Adm. José Carlos de Sá Colares 19 
3. Adm. Mauro dos Santos Leônidas – PA, Vice-Diretor da CFP 20 

ASSUNTOS EM DISCUSSÃO 21 

1. ABERTURA 22 
O Presidente manifestou seus agradecimentos a todos pela presença. Citou alguns 23 

temas pautados que serão tratados, dentre eles as eleições do CRA-RS, citando 24 
comunicação feita pelo Adv. Marcelo Dionísio sobre decisão proferida pelo TRF4/RS. 25 
Cumprimentou os Diretores Executivos e colaboradores presentes, em especial do CRA-CE, 26 
além dos Conselheiros, profissionais de Administração, colegas da Academia Cearense de 27 
Administração, que sempre tem sido parceira do CRA e do Sistema CFA/CRAs, citando que 28 
além da Assembleia de Presidentes, consta na programação a abertura do Encontro Regional 29 
dos Profissionais de Administração – ERPA. 30 

Com a palavra, o Cons. Rogério Cristino deu boas vindas aos presentes e manifestou a 31 
sua satisfação pela realização da Assembleia de Presidentes em Fortaleza, agradecendo o 32 
Plenário pela aprovação da realização dos encontros em Fortaleza. Citou as belezas do 33 
Estado, “Terra do Sol”, que se destaca, inclusive, por ser berço dos escritores José de 34 
Alencar, Raquel de Queiroz, dentre outros.  Informou que posteriormente fará a entrega do 35 
Título de Cidadão Cearense ao Presidente Mauro Kreuz e em breve será dado ciência ao 36 
Plenário do CFA e ao Presidente Mauro Kreuz sobre a data da entrega do título. 37 

Cumprimentos também do Cons. Rogério Ramos, Vice-Presidente do CFA, que 38 
manifestou o seu contentamento pela oportunidade de estar em uma terra de pessoas 39 
inteligentes, receptivas como lembrou o Diretor Rogério Cristino, mencionando que serão 40 
discutidos na ocasião temas importantes. Citou que tem acompanhado os desafios em 41 
conjunto com o Presidente Mauro Kreuz, citando a PEC 108/2019, a investida política contra 42 
os Conselhos de Fiscalização, há uma preocupação nacional neste sentido, inclusive de 43 
outras instituições como o SEBRAE, todo o Sistema S sendo questionado, os sindicatos já 44 
foram atingidos. Informou que o CFA tem tido contato com aliados políticos, que tem tentado 45 
de todas as formas atuar à favor, citando que não é uma articulação fácil, uma vez que se faz 46 
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necessário o apoio da base, do próprio Administrador, que não tem dado atenção necessário 47 
ao embate, já que muitos não tem a compreensão correta do papel do Conselho, sendo essa 48 
situações adversas que precisam ser enfrentadas. Ressaltando que toda a situação precisa 49 
ser enfrentada com união, com posicionamento estratégico no sentido de avançar em busca 50 
de melhorias, de espaços e de condições que venham reverter a situação que se apresenta. 51 

O Presidente Mauro Kreuz informou que hoje o Conselhão está unificado, em sua 52 
maioria, relatou sobre a última reunião do Conselhão, realizada na sede do CFA, quando foi 53 
bastante claro sobre a postura adotada pelo ex-Presidente do Conselhão – José Augusto 54 
Viana Neto, que foi favorável a PEC 108, deu o aval de concordância ao Governo, sendo, 55 
portanto, contrário aos interesses da categoria. Citou que há dificuldades na coleta de 56 
assinaturas e que foi elaborado um texto alternativo e que o CFA tem feito contato com 57 
alguns Parlamentares para entregar a proposta, que tem sido bem aceito na sua essência, 58 
porém o Congresso agora está voltado a outras questões de interesse sobre o orçamento, o 59 
que deverá manter a atenção dos Parlamentares e a tramitação da PEC está paralisada. Há, 60 
ainda, um documento concluso que defende a total inconstitucionalidade da PEC 108/2019. 61 
Citou que há ações em três frentes: no Legislativo, Executivo e Judiciário.  62 

Na oportunidade, o Presidente Mauro Kreuz anunciou que o Adm. Joaquim Luciano 63 
Faria concordou em assumir definitivamente a Superintendência do CFA, acumulando com a 64 
Coordenadoria da CAF. 65 

Na ocasião, estiveram presentes o Presidente do CRA-CE, Adm. Leonardo Macedo, 66 
que cumprimentou os presentes e manifestou seu contentamento pela escolha do CRA-CE 67 
em sediar as reuniões da DIREX e da Assembleia de Presidentes, dando boas vindas a todos 68 
os Diretores presentes, bem como a presença da Vice-Presidente do CRA-CE, Adm. Rita 69 
Maria Silveira da Silva, que manifestou seus agradecimentos pela escolha e oportunidade. O 70 
Presidente Mauro Kreuz agradeceu o carinho e a acolhida de ambos e do CRA-CE. 71 

 72 
2. Apreciação da Ata da 1ª reunião DIREX, realizada no dia 05 de fevereiro de 2020, 73 

em Brasília/DF. 74 
Aprovada, por unanimidade, a ata em apreço. 75 

 76 
3. COMUNICAÇÕES/DELIBERAÇÕES 77 
3.1. Controle de Recebimento de Balancetes/Cotas Partes. (CAF) 78 

O Cons. Rogério Cristino apresentou os informes quanto ao repasse das cotas partes e 79 
dos balancetes dos Regionais. Destacou que os CRAs do Amazonas, Amapá, Maranhão, 80 
Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Roraima e Rio Grande do Sul ainda não haviam enviado os 81 
balancetes e apenas o CRA-MA não havia encaminhado a cota parte, até a presente data. 82 

 83 
3.2. Disponibilidade Financeira. (CAF) 84 

O Cons. Rogério Cristino repassou os informes sobre a disponibilidade financeira do 85 
CFA na Caixa Econômica Federal (R$ 3.760.861,51), no Banco do Brasil (R$ 2.402.809,99) e 86 
PRODER (R$ 4.534.669,02), totalizando R$ 10.698.340,52, até a presente data. 87 

O Diretor citou, ainda, que alguns Regionais solicitaram auxílio para cumprirem suas 88 
obrigações e há pendências dos Regionais do Amapá e de Sergipe, tendo os mesmos sido 89 
notificados, uma vez que o prazo para o repasse venceu dia 05 do mês corrente. 90 

 91 
3.3. Prestação de Contas 2019 – CRAs. (CAF) 92 

Sobre as prestações de contas, o Cons. Rogério Cristino informou que os Regionais da 93 
Paraíba, do Paraná e do Rio Grande do Sul solicitaram prorrogação. Quanto ao CRA-AM, o 94 
CFA aguarda o posicionamento do Presidente daquele Regional, destacando que há prazo 95 
para estabelecer o calendário para o deslocamento dos Auditores até os Regionais e para o 96 
encaminhamento ao Plenário do CFA. Notificou que a CAF e a Auditoria/CFA têm feito 97 
contato com os Regionais citados.  98 
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Em referência, houve questionamento sobre penalidades impostas aos Regionais pelo 99 
não cumprimento de obrigações, como a apresentação da prestação de contas, tendo sido 100 
esclarecido pelo Assessor Jurídico, Adv. Marcelo Dionísio, que o Código de Ética aprovado 101 
recentemente traz, em seu conteúdo, que constitui infração disciplinar deixar de cumprir as 102 
normas de atender as prerrogativas administrativas e prestações de contas no prazo 103 
determinado, em tese, a conduta do Regional, na pessoa do gestor, em descumprir uma 104 
determinação do Conselho Federal pode ser enquadrado como infração disciplinar, 105 
acrescentando que a notificação pode ser feita por ofício, caso seja necessário. 106 

 107 
3.4. Informações sobre o Pós-ENAF (CFR) 108 

O Cons. Carlos Alberto Ferreira Júnior noticiou que na última Assembleia de 109 
Presidentes foram repassados os informes sobre o ENAF quanto ao que tem sido feito pelos 110 
Regionais para a melhoria do desempenho no quesito de fiscalização. Assim, foi apresentada 111 
uma planilha com dados demonstrativos da atual situação, citando que a maioria dos 112 
Regionais trabalhou efetivamente, o que refletiu nos resultados coletados, quase totalidade 113 
(cerca de 70%) apresentou crescimento quanto a ações de fiscalização. Foram citadas ações 114 
realizadas pela CFR, destacando visitas a Regionais para o acompanhamento, inclusive 115 
quanto à funcionalidade do sistema operante.  116 

Sobre o tema, o Cons. Fábio Macedo citou ações do CRA-AC, no tempo em que foi 117 
Presidente (fiscalizações), assim como a atual Presidente Adm. Ana Cristina vem realizando 118 
entregas concretas ao Sistema CFA/CRAs, exemplo último foi a entrega da sede (licitação, 119 
reforma, ampliação, mobiliário e transferência de trabalho) no prazo de cinco meses e que 120 
comentários desrespeitosos, como os recebidos no evento, desqualificam um trabalho 121 
realizado pelo Regional no atual período de gestão, cobrança a ele podem ser feitas e 122 
direcionadas à Câmara que dirigiu, onde fez mais de 40 entregas à classe profissional, 123 
ressaltando sempre a necessidade de analisar os históricos antes de realizar apontamentos e 124 
apresentou preocupação quanto ao atendimento oferecido nos Regionais. 125 

 126 
3.5. Programa de Certificação Profissional em Administração do Sistema CFA/CRAs. 127 

(CFP) 128 
Com a palavra, o Cons. Mauro Leônidas destacou a necessidade de engajamento dos 129 

CRAs no sentido de esclarecer para seus respectivos colaboradores as informações sobre os 130 
requisitos para participação no Programa. O Plano de Ação para 2020 enseja o foco nas 131 
ações do Comitê Coordenador do Programa no Distrito Federal e nos estados do Pará e do 132 
Paraná, como base. Acrescentou que o acordo de cooperação técnica para maior 133 
abrangência dará um novo patamar para a Certificação. Ressaltou que é preciso fazer a 134 
“massificação” das informações entre as instituições, o mercado e as empresas até a base. 135 
Dentro do Conselho, é preciso que as informações estejam niveladas. Informou, ainda, que 136 
serão qualificadas as MBAs das áreas certificadas. 137 

 138 
3.6. Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Bacharelado em 139 

Administração. (CFP) 140 
 Atualização da Resolução CNE/CES n. 4/2005; 141 
 audiências públicas; 142 
 encaminhamentos. 143 
A Cons. Cláudia Stadtlober comentou que o CNE – Conselho Nacional de Educação 144 

convidou o CFA, a ANGRAD e demais entidades representativas do ensino de Administração 145 
no País para tratar das questões relacionadas às propostas de atualização das Diretrizes 146 
Curriculares Nacionais para os Cursos de Bacharelado em Administração, estabelecidas pela 147 
Resolução CNE/CES n. 4/2005, as quais estruturam os cursos que formam os futuros 148 
Administradores. Noticiou que a CFP consolidou as propostas apresentadas pelos CRAs do 149 
Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Pará, considerando as 150 
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propostas apresentadas pela ANGRAD e pelo CRA-SP. O resultado do estudo constituirá a 151 
proposição do Sistema CFA/CRAs, que será apresentada formalmente para a Câmara de 152 
Educação Superior, a qual convocará a comunidade acadêmica para discutir as propostas 153 
apresentadas para o CNE. Citou que será encaminhado aos Regionais um ofício de 154 
agradecimento pelas contribuições enviadas. 155 

 156 
3.7. Programa de Capacitação de Administradores Consultores de MPEs. (CFP) 157 

 Projeto piloto; 158 
 Plano de ação para segundo trimestre de 2020 159 
A Cons. Claudia Stadtlober informou sobre o projeto piloto da parceria firmada entre o 160 

CFA e o Banco do Brasil para a oferta de capacitação em soluções financeiras para os 161 
egressos do Curso de Formação e Capacitação em MPEs oferecido pela FIA. Foram 162 
apresentadas informações sobre as estratégias para 2020, tendo sido destacada, pelo Cons. 163 
Mauro Leônidas, a importância da parceria para o projeto. 164 

 165 
3.8. Matéria produzido pelo CFAPlay sobre Economia Criativa. (CDI) 166 

O Cons. Diego Costa comentou sobre a matéria produzida pelo CFAPlay sobre 167 
economia criativa e o case de sucesso de Santa Rita do Sapucaí. Sobre o assunto, o Cons. 168 
Gilmar Camargo comentou sobre outros casos existentes no País que poderiam ser 169 
abordados também pela CDI. Informou que alguns serão abordados no FOGESP.  170 

 171 
3.9. Relato das atividades do CFA/CEPE. 172 

A Cons. Gracita Hortência comentou que em virtude da situação atual do CFA, alguns 173 
projetos da CEPE estão suspensos, outros estão caminhando lentamente. Citou que o 174 
GSaúde possui várias vertentes a serem abordadas, porém não há recursos suficientes para 175 
tocar o projeto como deveria. Destacou que até para defender o projeto há gastos de 176 
recursos. 177 

O Cons. Amilcar comentou sobre a possibilidade de obtenção de financiamento para a 178 
realização do projeto, neste sentido, a Cons. Gracita sugeriu verificar a possibilidade de união 179 
de quatro ou cinco Conselhos Regionais que estejam dispostos a dar prosseguimento ao 180 
projeto. Sobre o tema, houve manifestação dos Conselheiros Amilcar Pacheco, Cláudia 181 
Stadtlober e Fábio Macedo, que comentaram a respeito, citando a necessidade de inserir nas 182 
diretrizes curriculares disciplinas do campo da Gestão de Saúde, a possibilidade de envolver 183 
outros Regionais no projeto e a importância de adentrar no setor de saúde, sendo este um 184 
campo importante para a profissão. A Cons. Gracita Hortência destacou a necessidade de 185 
observar os próximos passos e ressaltou que os profissionais da área de saúde são 186 
altamente bem preparados, as reuniões são de alto nível, destacando a necessidade de 187 
qualificação adequada dos profissionais. A Cons. Claudia Stadtlober comentou que a ideia de 188 
abrir para outros Regionais é muito boa, o que pode otimizar o projeto antes de abrir para as 189 
instituições. O Cons. Diego Costa destacou que é preciso treinar o modo como comunicar e 190 
divulgar os projetos, citando até a possibilidade de contratar quem possa comunicar melhor 191 
as ferramentas do CFA para gerar uma imagem positiva e atingir os objetivos da instituição. 192 

Com a palavra, o Cons. Rogério Ramos, no exercício da Presidência da mesa, 193 
comentou que as dificuldades atuais vêm da necessidade de sanar problemas originados no 194 
passado, afirmou que a CEPE não deve retroagir, mas agregar alternativas para a solução 195 
dos problemas, buscando parcerias, se necessário. É preciso reafirmar a ideia da 196 
necessidade do profissional de Administração. A cultura do médico gestor se esgotou e hoje 197 
se deve cultivar o conceito do gestor de saúde.  198 

 199 
3.10. Lançamento da versão do IGM 2020. (CGP) 200 

O Cons. Fábio Macedo comentou sobre a nova versão do IGM 2020, tendo sido feita a 201 
revisão dos indicadores, modelos de cálculos e apuração do IGM 2017 a 2020. Foram 202 
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geradas algumas análises que trouxeram algumas mudanças para o índice Firjan. Foi 203 
informado que a data de lançamento está previsto para 31/03/2020.  204 

 205 
3.11. Agenda de Gestão Municipal – Ed. 2020. (CGP) 206 

O Cons. Fábio Macedo informou que a edição 2020 da Agenda de Gestão Municipal se 207 
encontra em formatação na CDI e em breve será divulgada. 208 

Na oportunidade, o Cons. Diego Costa comentou que encaminhou ao Cons. Fábio 209 
Macedo sugestão sobre a captação de recursos por meio de emenda parlamentar e verificar a 210 
possibilidade de buscar articulação neste sentido. Em esclarecimento, o Adv. Marcelo 211 
Dionísio comentou que não se debruçou sobre o tema, porém acredita ser possível, mas 212 
advertiu que a prestação de contas destes recursos é feita com bastante rigor. O Cons. Diego 213 
Costa acrescentou que o tema pode ser abordado na CDI por meio de entrevistas. 214 

 215 
3.12. Programa de Excelência de Atendimento nos CRAs. (CGP) 216 

O Cons. Fábio apresentou o referido projeto, uma vez que foi constatado que, ao visitar 217 
diversos CRAs em todo o País, juntamente com a equipe da Câmara de Gestão Pública, 218 
detectou um gap no que se refere aos procedimentos adotados para a manutenção do 219 
registro dos profissionais de Administração do Sistema CFA/CRAs. Ao serem questionados 220 
sobre quais motivos seriam relevantes para que o profissional de Administração optasse pela 221 
manutenção do registro ao invés do cancelamento, na grande maioria dos casos, notou-se 222 
uma insegurança e a falta de padronização no atendimento por parte dos colaboradores da 223 
área.  224 

Neste contexto, citou que faz necessário promover a capacitação dos profissionais 225 
envolvidos com serviço de atendimento bem como a criação de um manual para subsidiar os 226 
colaboradores. Além disso, promover a sensibilização dos Presidentes dos CRAs com um 227 
debate qualificado sobre a importância do serviço de atendimento no Sistema CFA/CRAs. O 228 
Cons. Mauro Leônidas comentou que o projeto poderia ser encaminhado e abordado dentro 229 
do projeto “Compartilha e Capacita”. 230 

 231 
3.13. Informações dos eventos. (CRIE) 232 

O Cons. Gilmar Camargo citou a realização dos próximos eventos, cujos preparativos já 233 
estão em andamento.  234 

 FOGESP – Belo Horizonte/MG, período de 05 a 07/05/2020; 235 
 ENBRA – Salvador/BA, período de 28 a 30/10/2020; 236 
 Missão Internacional à França; 237 
 Fórum da Melhor Idade; 238 
 3º Fórum das Profissionais de Administração. 239 
Na oportunidade, o Superintendente Joaquim Luciano Faria lembrou que será feito na 240 

próxima reunião plenária uma reformulação do orçamento e destacou a necessidade de 241 
especificar dentre o valor aprovado (R$ 300.000,00) para os eventos – ENBRA e FOGESP – 242 
o total que caberá a cada um deles. Sobre o assunto, o Cons. Gilmar Camargo solicitou prazo 243 
para resposta, tendo em vista que irá se reunir primeiro com os organizadores dos eventos. 244 

 245 
4. OUTROS ASSUNTOS  246 
 Performance Financeira do CFA – O Presidente Mauro Kreuz apresentou a 247 

performance financeira do CFA, citando a queda na arrecadação em muitos Regionais 248 
que traduz no impacto direto na queda do repasse de cotas partes ao CFA (-2%) em 249 
comparação aos dados do ano passado. Sobre o desempenho, esclareceu que treze 250 
Regionais tiveram crescimento e treze Regionais tiveram queda na arrecadação,  251 
esclarecendo que apenas o CRA-MA não entrou na análise, uma vez que ainda não 252 
havia feito o repasse da cota parte. Informou, ainda, que foi feita a negociação com o 253 
Sindicato (Sindecof) para o fechamento do ACT dos empregados do CFA, com ajuste 254 
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salarial na ordem de 4,44% pelo INPC. Na sequência, se manifestaram os Diretores 255 
Rogério Cristino, Claudia Stadtlober, Diego Costa, Gilmar Camargo, Rogério Ramos, 256 
Fábio Macedo e Cons. Amilcar Pacheco sobre as questões apresentadas. O Presidente 257 
Mauro Kreuz acrescentou a importância de apresentar os resultados aos Presidentes dos 258 
CRAs, destacando que é preciso ter transparência quanto à realidade atual e os 259 
resultados apresentados de todo o Sistema CFA/CRAs, ressaltando que a 260 
operacionalidade do CFA depende do desempenho dos Regionais e os dados descrevem 261 
claramente a situação atual, sendo necessárias ações pontuais, além de maior 262 
conscientização dos profissionais sobre a importância dos Conselhos de Fiscalização 263 
para o exercício da profissão. Foi citada a necessidade de ampliar a análise de receitas, 264 
despesas, ações que geraram resultados, análise de desempenho dos Regionais e até 265 
cobrar atos de gestão. 266 

 267 
 Ação judicial CRA-SP referente ao Registro de Técnicos – O Presidente Mauro Kreuz 268 

comentou que o CRA-SP persiste em não registrar Técnicos de nível médio, o tema foi 269 
levado ao Plenário e a decisão foi insistir no cumprimento da RN CFA nº 511/2017, que 270 
dispõe sobre o registro no Conselho Regional de Administração dos egressos de cursos 271 
de educação profissional técnica de nível médio conexos à Administração. Relatou que 272 
foi feito um documento e encaminhado àquele Regional, informando sobre a deliberação. 273 
Na sequência, comunicou que um egresso de curso técnico entrou com ação judicial, um 274 
pedido liminar, solicitando o registro e o Juiz solicitou manifestação do CRA-SP. 275 
Posteriormente, o Presidente Mauro relatou que o Presidente do CRA-SP o comunicou 276 
que o Regional faria uma defesa dura sobre a questão, porém não imaginou que a defesa 277 
adentrasse em outras vertentes. Com a palavra, o Assessor Jurídico do CFA, Adv. 278 
Marcelo Dionísio, informou que tomou conhecimento da ação judicial que se trata de um 279 
mandato de segurança impetrado por um egresso do curso de técnico de nível médio 280 
contra o CRA-SP em razão da reiterada negativa daquele Regional em deferir o registro 281 
dele no Conselho. A tese de defesa do CRA-SP defende que a atividade de nível médio 282 
trata de auxílio e apoio, sendo este um fato incontroverso, porém não quer dizer que 283 
estas atividades em Administração estejam fora do alcance da fiscalização do CRA. 284 
Entretanto, a tese do CRA-SP perpassa pela decisão do STF referente aos Jornalistas, 285 
pela desobrigatoriedade de registro dos profissionais de nível técnico, seguindo a 286 
argumentação utilizada para os profissionais de Jornalismo, o que suscita grande 287 
preocupação, sob o risco de alcançar uma abrangência maior, se compreendida e 288 
acatada a desobrigatoriedade do registro em todos os âmbitos, diante da situação atual 289 
no que tange à existência dos Conselhos de Fiscalização Profissional, o que poderia 290 
incorrer na “implosão” de todo o Sistema CFA/CRAs. Informou que analisou outra ação 291 
oriunda do Rio Grande do Sul, em que o Juiz negou a liminar para o CRA-RS. Alertou 292 
que se esta tese do CRA-SP prosperar poderá ser extremamente danosa para todo o 293 
Sistema CFA/CRAs. Foi citado, ainda, que no texto é feita uma alusão também ao 294 
registro de corretores de imóveis. O Presidente Mauro Kreuz manifestou a sua 295 
indignação contra tal postura que vem de dentro do próprio Sistema CFA/CRAs, contrária 296 
à profissão, que colabora para prejudicar até a existência do próprio Conselho, de todo o 297 
Sistema CFA/CRAs. Sobre o assunto, o Cons. Fábio Macedo comentou sobre 298 
alternativas jurídicas, citando que o CFA poderá entrar como “amicus curiae”, ou seja, 299 
como assistente do solicitante para subsidiar o Juiz, em defesa da concessão do registro 300 
deste profissional em cumprimento da Resolução existente que regula o registro, pela 301 
segurança jurídica do Sistema CFA/CRAs. O Cons. Gilmar Camargo defendeu que o 302 
CFA não deve esperar mais e não ficar aguardando a decisão do Juiz em ouvir ou não o 303 
CFA. Após a análise da questão, os Diretores foram favoráveis à sugestão apresentada, 304 
tendo sido recomendado que o CFA tome as providências o quanto antes. Assim, em 305 
decisão, a DIREX aprovou, por unanimidade, que o CFA irá ingressar na ação como 306 
assistente do impetrante. 307 
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 Estrutura Administrativa do CFA 309 

O Presidente Mauro Kreuz expôs a nova estrutura do CFA. Foi apresentado o 310 
organograma e proposta a exclusão da Coordenação de Apoio Administrativo (CAA), em 311 
função da economicidade, dos fatos ocorridos, dos remanejamentos que deverão ser 312 
feitos internamente. Além disso, a CRH passará a se denominar CRHA, Coordenadoria 313 
de Recursos Humanos e Apoio Administrativo e absorverá o CAA.  Na ocasião, o Cons. 314 
Diego Costa apresentou sugestões para alterar os traços por linhas pontilhadas no que 315 
se refere às Assessorias e a exclusão da seção de multimídia da CDI, deixando apenas a 316 
Coordenadoria, entendendo que não há sentido já que o setor possui Jornalistas, 317 
desingners, dentre outros profissionais, e a exclusão também da seção de eventos da 318 
CRIE. Posto em votação, a DIREX aprovou, por unanimidade, a proposta e as sugestões 319 
apresentadas. 320 

 321 
 Acordo Coletivo de Trabalho – 2020 322 

O Presidente Mauro Kreuz informou sobre a negociação do Acordo Coletivo de Trabalho 323 
dos empregados do CFA e comunicou que foi acordado o ajuste salarial proposto de 324 
4,44% (pelo INPC) e que continuarão as conversas acerca das propostas de revisão do 325 
Banco de Horas ou admissão da flexibilização de horário. Posteriormente, a Presidência 326 
trará à Diretoria outras informações, quando houver. Na ocasião, o Presidente Mauro 327 
Kreuz informou, ainda, que já recebeu os pareceres quanto às sindicâncias e uma das 328 
questões que vinha sendo tratada e que foi muito bem recomendada é que se adotem 329 
providências mais seguras quanto à entrada de pessoas conhecidas ou não na portaria 330 
do CFA, o que já está sendo avaliadas pela Superintendência. 331 

 332 
 Eleições CRA-RS 333 

O Presidente Mauro Kreuz informou que foram revisados os embargos declaratórios que 334 
a chapa liderada pelo Conselheiro Regional Valter Lemos, citando a decisão judicial 335 
tomada por unanimidade, pelo indeferimento. Em esclarecimento, o Adv. Marcelo 336 
Dionísio afirmou que por terem sido negados os embargos prevalece a decisão em 337 
primeira instância que determinou a realização de novas eleições, a composição de novo 338 
colégio eleitoral e todos os atos correlatos. Lembrou que contra a decisão caberia recurso 339 
especial para o STJ e extraordinário para o STF, porém a admissibilidade de tais 340 
recursos está restrita ao próprio TRF da 4ª Região, mas compreende ser baixa a 341 
possibilidade de prosperar. O Presidente Mauro Kreuz acrescentou que nos embargos 342 
declaratórios do Cons. Regional Valter Lemos incluía realização de novas eleições para o 343 
CFA, porém o Juiz não acatou. 344 
 345 

 Tomada de Conta Especial TCU 346 
O Presidente Mauro Kreuz mencionou sobre a prestação de contas aprovada pelo 347 
Plenário aderente ao parecer da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CFA, 348 
que ao apresentar o relatório das contas do exercício de 2018 do CFA optou pela 349 
reprovação, cujo posicionamento foi acatado pelo Plenário. Além disso, a mesma 350 
Comissão Permanente sugeriu a realização de uma tomada de contas especial referente 351 
aos exercícios de 2017 e 2018 e os danos causados pelos três contratos analisados. Foi 352 
escolhida uma Comissão para a tomada de contas especial, coordenada pelo Cons. 353 
Marcos Kalebbe, com a participação da Cons. Ellen Regina Lobo e os dois auditores do 354 
CFA, Marcello Coutinho e Daniel. Noticiou que o trabalho está quase concluso, a 355 
Comissão se reuniu, no entanto, há uma forte pressão do Cons. Federal Suplente do 356 
CRA-RJ que vem tentando insistentemente contatar os Conselheiros Federais que 357 
compõem a Comissão para postergar e inclusive reformatar o parecer e alterar o 358 
posicionamento para “aprovação com ressalvas”. Citou que havia certa insegurança 359 
quanto à realização de tomada de contas especial quanto ao exercício de 2017, 360 
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entretanto, foi analisado o parecer da CPTC e a ata da reunião plenária que julgou as 361 
contas e ambos estão em consonância quanto à determinação para as contas referentes 362 
a 2017 e 2018.  363 
 364 
Contratação emergencial da empresa Implanta – O Presidente Mauro Kreuz comentou 365 
sobre denúncia feita pela empresa Fattoria sobre a contratação emergencial da empresa 366 
Implanta, alegando que o CFA teria “fabricado” uma situação emergencial para a 367 
contratação da Implanta. O CFA respondeu e fez alusão ao relatório e anexos do dossiê 368 
com o registro da apuração dos fatos ocorridos, de posse daquele tribunal, tendo sido 369 
respondido que no documento constam as respostas do questionamento. O processo foi 370 
pautado e a decisão foi por unanimidade determinando ao Conselho Federal de 371 
Administração que faça a tomada de contas especial, o que vem corroborar com a 372 
decisão do Plenário do CFA, entretanto, a decisão se atém aos três contratos da 373 
empresa Fattoria, sendo que a decisão do Plenário pela análise bem mais ampla , que se 374 
encontra próximo de sua conclusão.  375 
 376 

 Informes sobre o CRA-PA – O Cons. Amilcar Pacheco relatou que foram realizadas as 377 
eleições no CRA-PA. Além disso, esclareceu que foram feitos os pagamentos pendentes 378 
e que a Junta Interventora deixará a situação financeira do Regional equilibrada, com 379 
problemas saneados. Sobre os processos judiciais abertos e denúncias aos órgãos 380 
competentes, foi informado que estão em andamento e todos os inquéritos abertos estão 381 
em fase de apuração e em breve deverá insurgir as decisões. 382 

5. ENCERRAMENTO 383 
Ao final, o Presidente Mauro Kreuz agradeceu a presença dos membros da Diretoria 384 

Executiva, dando por encerrada a reunião. 385 
 

Lida e aprovada a ata, assinam: 
 
 

Adm. Francisco Rogério Cristino Adm. Mauro Kreuz 
Diretor Administrativo e Financeiro Presidente do CFA 

CRA-CE nº 1904 CRA-SP nº 85872 


