
 
 
 

 

 

ATA DA 12ª REUNIÃO PLENÁRIA 1 

 2 

 3 

Data:  06 de junho de 2019 4 

Horário:  9h às 18h 5 

 Local:  Sede do CFA – Brasília/DF 6 

 7 

A – PARTICIPANTES: 8 

 1. Adm. Fábio Mendes Macêdo – AC 9 

 2. Adm. Carolina Ferreira Simon Maia – AL 10 

 3. Adm. José Celeste Pinheiro – AP 11 

 4. Adm. José Carlos de Sá Colares – AM 12 

 5. Adm. Roberto Ibrahim Uehbe – BA 13 

 6. Adm. Francisco Rogério Cristino – CE  14 

 7. Adm. Carlos Alberto Ferreira Júnior – DF 15 

 8. Adm. Hércules da Silva Falcão – ES 16 

 9.  Adm. Ivany Rosa de Oliveira - GO 17 

 10. Adm. Aline Mendonça da Silva – MA 18 

 11. Adm. Norma Sueli Costa de Andrade – MT 19 

 12. Adm. Gracita Hortência dos Santos Barbosa – MS 20 

 13. Adm. Gilmar Camargo de Almeida – MG 21 

 14. Adm. Mauro dos Santos Leônidas – PA 22 

 15. Adm. Marcos Kalebbe Saraiva Maia Costa – PB 23 

 16. Adm. Amilcar Pacheco dos Santos – PR 24 

 17. Adm. José Carlos Gomes de Souza – PE 25 

 18. Adm. Pedro Alencar Carvalho Silva – PI 26 

 19. Adm. Jorge Humberto Sampaio Moreira – RJ – Conselheiro Federal Suplente 27 

 20. Adm. Ione Macedo de Medeiros Salem – RN 28 

 21. Adm. Rogério de Moraes Bohn – RS – Conselheiro Federal Suplente 29 

 22. Adm. André Luís Saoncela da Costa – RO 30 

 23. Adm. Emerson Clayton Arantes – RR – Conselheiro Federal Suplente 31 

 24.  Adm. Ildemar Cassias Pereira – SC 32 

 25. Adm.  Mauro Kreuz – SP 33 

 26. Adm. Diego Cabral Ferreira da Costa – SE 34 

 27. Adm. Rogério Ramos de Souza – TO 35 

  36 

B – Ausências Justificadas 37 

1. Adm. Wagner H. Siqueira – RJ 38 

2. Adm. Cláudia de Salles Stadtlober – RS 39 

3. Adm. Ellen Regina dos Santos Lobo – RR 40 

 41 

 42 

 43 

ASSUNTOS EM DISCUSSÃO 44 

  45 

1. ABERTURA 46 

O Presidente do CFA, Adm. Mauro Kreuz, cumprimentou e deu boas vindas aos presentes. 47 

Registrou a presença dos Conselheiros Federais Suplentes Adm. Jorge Humberto Sampaio 48 

Moreira (RJ), Adm. Rogério de Moraes Bohn (RS) e Adm. Emerson Clayton Arantes (RR). Em 49 

seu discurso de abertura, o Presidente destacou que é preciso vida nova para alcançar avanços 50 

verdadeiros e consistentes, com ética, com moralidade, com sustentabilidade financeira e com 51 

responsabilidade. Espera-se fazer tudo isso, pois a comunidade é o nosso fim e servimos à 52 

comunidade.  53 

 Na ocasião, o Presidente Mauro anunciou a inserção de outros assuntos à pauta: 54 

Alteração do Calendário de reuniões do CFA; Alteração da Resolução sobre intervenção no 55 



 
 
 
 

 

CRA-PA, para alteração da motivação de irregularidades na eleição, incluindo também 56 

irregularidades administrativas e financeiras; e Resolução Normativa que dispõe sobre o 57 

Processo Eleitoral, neste caso, foi apresentado pedido de urgência para sua apreciação, o que 58 

teve a anuência do Plenário.  59 

 60 

2. Apreciação das Atas da 10ª e 11ª reunião da plenária, realizada nos dias 25 e 26 de abril 61 

de 2019, em Brasília/DF. 62 

Em apreciação, a Cons. Carolina Maia solicitou ou a retirada da narrativa do item nº 2 da 63 

ata anterior, que seu nome é citado ou que se apresentem as provas que embasaram esta 64 

diretoria para inserir este assunto, porque enquanto as provas não estiverem evidenciadas e 65 

enviadas a ela, conforme foi solicitado e registrado neste dia, este assunto não pode ser 66 

aprovado. Destacou que solicitou o envio e corroborou o pedido por e-mail para que fossem 67 

enviadas as agressões que foram escritas no item e que foram registradas nas mídias sociais 68 

pelos outros conselheiros, afirmando que houve prejuízo nacional com os seus questionamentos 69 

na plenária de março. Então, solicitou as provas mais uma vez e o plenário avalie e entregue as 70 

provas que embasaram a tomada de decisão quando a acusaram de tudo. Em referência, o 71 

Presidente Mauro Kreuz afirmou que não pode responder pelos Conselheiros, pode responder 72 

apenas pela instituição e por ela já respondeu para os Conselheiros a Conselheira terá que se 73 

reportar aos Conselheiros e não ao CFA.  74 

Sobre o assunto, o Cons. Rogério Ramos citou que em seu entendimento uma ata de uma 75 

sessão plenária é uma transcrição do que foi dito na data. O Plenário não deve abrir discussão a 76 

menos que seja para dizer que o que está escrito na ata está de acordo ou não aos fatos 77 

ocorridos em reunião. Propôs colocar a ata em votação, quem não quiser aprovar que manifeste 78 

o seu voto.  79 

Em contestação, a Cons. Carolina Maia relatou que foi registrado que a Mesa acolheu as 80 

declarações dos Conselheiros e solicitou registro em ata das intervenções dos Conselheiros e 81 

acredita que isso deva ter um fundamento e se sentiu prejudicada moralmente e solicitou registro 82 

mais uma vez do seu pedido do envio das provas. O Presidente informou que foi deferido 83 

imediatamente favoravelmente ao cumprimento, quanto aos pedidos sobre os Conselheiros não 84 

tem direito de obriga-los, pois pode responder apenas pela instituição e já respondeu e 85 

despachou. Em esclarecimento, a Assistente Administrativa Valquíria Borges informou que o 86 

material solicitado está sendo providenciado, inclusive a gravação solicitada da referida reunião.  87 

A Cons. Carolina Maia ainda solicitou registro da sua indignação para a Mesa e para a 88 

Diretoria que acata falas sem provas e acusa outra Conselheira levianamente. Alegou que se 89 

sentiu acusada indevidamente e precisa da Ouvidoria do CFA que apresente os processos. O 90 

Presidente Mauro Kreuz solicitou o registro da fala da Cons. Carolina Maia. 91 

Dando continuidade à apreciação das atas, o Cons. Ildemar Cassias declarou que recebeu 92 

a ata com antecedência e com antecedência enviou suas ponderações, tendo o Presidente 93 

Mauro informado que as correções foram efetuadas, agradecendo a contribuição. 94 

Posta em votação, o Plenário aprovou a ata sem alterações, por maioria dos votos, com 95 

voto contrário da Cons. Carolina Maia e abstenções dos Conselheiros Federais Suplentes Jorge 96 

Humberto e Emerson Clayton Arantes. 97 

 98 

3. COMUNICAÇÕES / DELIBERAÇÕES 99 

3.1. Homologação do ad referendum da Resolução Normativa nº 563/2019, que “dispõe 100 

sobre o programa de recuperação de créditos do Sistema CFA/CRAS e dá outras 101 

providências” (Presidente). Deliberativo 102 

O Plenário homologou a decisão ad referendum, por maioria dos votos, com abstenção da 103 

Cons. Carolina Maia.  104 

Na ocasião, o Cons. Hércules Falcão solicitou que seja incluída na pauta a apreciação da 105 

Resolução Normativa atinente ao próximo regulamento eleitoral. Com a palavra, o 106 

Superintendente Douglas Evangelista solicitou também espaço para a apreciação de alterações 107 

no calendário de reuniões do CFA. Ainda, o Cons. Amilcar Pacheco solicitou inclusão da 108 



 
 
 
 

 

apreciação da alteração da Resolução Normativa 555/2019, ampliando a atuação em função das 109 

irregularidades encontradas no CRA-PA, incluindo também a parte administrativa e financeira do 110 

Regional, tendo sido todos os pedidos acatados. 111 

 112 

3.2. Correspondência Recebida. (Presidente) 113 

O Presidente Mauro Kreuz relatou que recebeu recentemente a visita do Presidente do 114 

Conselho Federal de Economia – COFECON, que na ocasião abordou alguns temas de 115 

relacionamento institucional entre as duas profissões. Já houve interlocuções e diálogos 116 

importantes na gestão anterior, dos quais participou, e que tiveram como foco o PLS 439 e 117 

houve um alinhamento perfeito. Ele trouxe algumas questões que intriga um pouco o COFECON 118 

sobre fiscalizações em torno de áreas que são comuns às duas profissões, propondo firmar um 119 

convênio para que evitasse qualquer tipo de confronto na fiscalização. O Presidente Mauro 120 

declarou que acolheu o expediente que recebeu e o elevou a uma minuta de convênio, que irá 121 

tramitar a partir de agora na CFR, citando que já possui, inclusive, parecer da ASJ/CFA, e 122 

posteriormente seguirá para a Diretoria Executiva e para o Plenário, para acolhê-la na integra ou 123 

com alterações para uma convivência harmônica entre os dois Conselhos e as duas profissões. 124 

Com a palavra, o Cons. Hércules Falcão destacou ser bastante válida essa oportunidade, 125 

citando que em sua gestão criou o Fórum de Conselhos, para discutir mensalmente temas de 126 

interesse comum às profissões. Citou que é preciso ter alguns cuidados, pois a área de atuação 127 

deles é restrita e possuem algumas idéias com relação ao objeto de trabalho e tentam ocupar 128 

espaços chamados de áreas cinzentas, destacando a necessidade de mantê-los no espaço 129 

deles, uma vez que há dificuldades nesse sentido com outras profissões. 130 

Com a palavra, o Cons. Carlos Alberto Ferreira Júnior comentou que a CFR também 131 

recebe demandas como esta, a mais recente foi trazida pelo Cons. Gilmar Camargo da criação 132 

recente de empresas de crédito simples e já há o avanço dos contadores e economistas sobre 133 

as mesmas. Portanto, se os Conselheiros tiverem informações sobre outros avanços devem 134 

encaminhar para a CFR para que de alguma forma possa atuar. 135 

  136 

3.3. Procedimento de elaboração de Resolução Normativa (rito). (Presidente). 137 

O Superintendente Douglas Evangelista apresentou o fluxograma de tramitação do rito de 138 

criação da Resolução Normativa de acordo com o estabelecido no procedimento do Sistema de 139 

Gestão da Qualidade do CFA. O Presidente Mauro Kreuz afirmou que as Resoluções deverão 140 

seguir todos os tramites estabelecidos antes de serem apresentadas ao Plenário. 141 

O Presidente Mauro Kreuz afirmou que algumas práticas não serão mais admitidas, por 142 

exemplo, de virem ideias para o Plenário e serem aprovadas e se tornarem Resoluções 143 

Normativas, sem seguirem o rito, isso não mais será permitido. Toda ideia dentro das pautas 144 

livres, conforme regimento, se aprovadas pelo Plenário, serão encaminhadas às respectivas 145 

câmaras ou comissões permanentes, onde lá terão um exame do mérito técnico e conceitual e 146 

depois segue o tramite do regimento e não mais serão aprovadas imediatamente da forma como 147 

foram propostas em plenário, pois não têm a devida segurança regimental e jurídica. 148 

 149 

3.4. Relato da ação do CFA junto ao escritório do Ministro Carlos Ayres Britto 150 

(Presidente /ASJ) - Informativo 151 

O Assessor Jurídico, Adv Marcelo Dionísio, relatou que a ação se refere à suspensão da 152 

cobrança das anuidades dos analistas administrativos da instituição e devolução das anuidades 153 

pagas, além da inexigibilidade de pagamento de anuidades. Acrescentou que, tendo em vista a 154 

seriedade da ação, foi contratado um escritório renomado que tem feito a defesa da questão. Em 155 

breve será agendada audiência com o juiz. Citou que esta ação tem um caráter de ser um divisor 156 

de águas, pois atinge não só o Sistema CFA/CRAs, mas também outras profissões. O Adv. 157 

Marcelo Dionísio relatou que a peça apresentada pelo escritório foi muito bem feita, um trabalho 158 

muito bem desenvolvido em seu conteúdo.  159 

O Cons. Hércules Falcão sugeriu o envio dessas informações aos Presidentes dos 160 

CRAs, tendo em vista que muitos foram empossados recentemente e não acompanharam a 161 



 
 
 
 

 

questão anteriormente, tendo sido acatado pelo Presidente Mauro Kreuz e solicitado à 162 

Assessoria Jurídica providências para o envio. 163 

O Adv. Marcelo Dionísio destacou que esta questão deve ser analisada pela Comissão 164 

Especial de Acompanhamento Parlamentar, podendo ser contida primeiramente com  165 

elaboração de legislação. 166 

 167 

3.5. Apreciação de Projetos do PRODER. (Vice-Presidente) - Deliberativo 168 

O Cons. Rogério Ramos informou que os projetos foram aprovados anteriormente pelo 169 

Plenário, inclusive aqueles que se encontravam em diligência, com a condição do repasse dos 170 

recursos após o saneamento dessas diligências. Foram no total 63 projetos aprovados. 171 

Na ocasião, foram apresentados os projetos do CRA-MT, CRA-PB e CRA-AL, que após 172 

analisados, foram aprovados pelo Plenário, por unanimidade. Ao final, o Cons. Rogério Ramos 173 

manifestou agradecimentos à colaboradora Adm. Ana Maria Ferreira. 174 

 175 

3.6. Prestação de Contas dos CRAs em 2017 (AUD) – Deliberativo 176 

• CRA-MS  177 

• CRA-PI  178 

• CRA-PA  179 

O Cons. Rogério Cristino apresentou o parecer da prestação de contas do CRA-MS, pela 180 

aprovação com ressalva, que foi analisado pelo Plenário e, posto em votação, foi aprovado por 181 

unanimidade. Em seguida, expôs que foi solicitada a retirada de pauta da apreciação das 182 

prestações de contas do CRA-PI, tendo em vista a solicitação de prazo para apresentação de 183 

providências e/ou justificativas sobre o relatório de auditoria estendido até 20/07. O pedido teve 184 

a anuência do Plenário, por unanimidade.  185 

O Cons. Rogério Cristino propôs a retirada de pauta também da prestação de contas do 186 

CRA-PA, solicitada pela Auditoria do CFA, em função do recebimento das microfilmagens 187 

enviadas pelo Banco do Brasil de 228 cheques emitidos em 2017, ao portador, os quais poderão 188 

acrescentar novos fatos à análise. A proposta teve a anuência do Plenário, por unanimidade. 189 

O Presidente Mauro Kreuz agradeceu aos colaboradores do CFA: Auditor Marcello 190 

Coutinho; Assessor Jurídico, Adv. Marcelo Dionísio; Coordenador da CIN, José Carlos Ferreira; 191 

Coordenador da CRH, Adm. Isaías Santos; dentre outros, que muito colaboraram com os 192 

trabalhos realizados no CRA-PA, em uma verdadeira força tarefa.  193 

Ainda, o Cons. Ibrahim Uehbe agradeceu o auxílio do Auditor do CFA Marcello Coutinho, 194 

cujo trabalho realizado no CRA-BA gerou elogios pelos auditores do Tribunal de Contas da 195 

União. Registrou elogios à Auditoria do CFA, especialmente na pessoa do Auditor Marcello 196 

Coutinho.  197 

O Cons. Rogério Bonh comentou que são tempos diferentes e o Tribunal de Contas terá 198 

um olhar diferente mais rigoroso e deve ser de fato compartilhado com os demais Regionais. 199 

 200 

3.7. Participação do Governador de Tocantins, Sr. Mauro Carlesse e da Prefeita de 201 

Palmas, Sra. Cinthia Ribeiro. (CRIE) – Informativo 202 

Estiveram presentes no Plenário o Presidente do TCE/TO, Sr. Severiano Costandrade e o 203 

Secretário de Administração do Estado, Adm. Edson Cabral. O Presidente do TCE/TO 204 

agradeceu a oportunidade de estar presente, expôs ações realizadas no Estado e anunciou 205 

como lema de sua gestão – Gestão e Tecnologia. Ao final, manifestou interesse em participar do 206 

FIA. Na sequência, o Cons. Rogério Ramos anunciou a presença da Prefeita de Palmas, Sra. 207 

Cinthia Ribeiro, citando a realização do FIA na capital do Tocantins. Foram expostos vídeos 208 

sobre o Estado e das comemorações dos 30 anos de Palmas/TO. 209 

Com a palavra, o Secretário de Administração do Estado, Adm. Edson Cabral, manifestou 210 

sua satisfação em estar de volta à Casa do Profissional de Administração, citando a sua 211 

trajetória no Sistema CFA/CRAs e em sua carreira profissional, ao abraçar a profissão de 212 

Administrador, contribuindo bastante para o seu Estado. Destacou que o Estado de Tocantins 213 

tem feito um trabalho extremamente difícil, citando a situação atual que o País enfrenta, uma vez 214 



 
 
 
 

 

que o Tocantins é um estado novo e convidou todos a conhecerem as belezas do Estado. Citou 215 

que há um grande esforço para a realização do FIA e que durante a semana do evento Palmas 216 

será a capital da Administração.  217 

Com a palavra, a Prefeita Cinthia Ribeiro discursou sobre Palmas, capital do seu Estado, 218 

que foi sonhada por muitos brasileiros e idealizada pelo Governador Siqueira Campos, chamado 219 

de JK do Norte. Declarou que é prefeita de primeiro mandato, sendo este um grande desafio. 220 

Manifestou seus agradecimentos, cumprimentando cada um dos presentes, em especial o Cons. 221 

Rogério Ramos, que tem dado grandes contribuições à Capital, como Secretário de Finanças de 222 

Palmas. Citou que enquanto todo o País enfrenta alguns momentos difíceis (de crise), Palmas 223 

tem tido bons resultados, citando que 90% dos contribuintes do IPTU pagaram valor menor que 224 

o ano passado e mesmo assim a Prefeitura teve arrecadação maior que o ano passado. Houve 225 

aumento também na compra e venda de imóveis na capital e nos resultados obtidos em outros 226 

setores da economia do Estado, com crescimento de até 8% ao ano. Citou que embora a capital 227 

seja sede do Governo do Estado, é preciso pensar no avanço da cidade, o que demonstra  aos 228 

moradores da cidade. Expôs que foi feito um acordo cooperativo que propiciou diversas obras 229 

estruturantes na capital, com asfalto, saneamento, dentre outros, assim à época do FIA, todos 230 

encontrarão a capital em plena transformação. Teceu elogios ao sistema do GESAE, que 231 

conheceu durante o FOGESP, destacando que a ideia foi levada para Palmas e foi feito o 232 

alinhamento dos serviços oferecidos pela concessionária do município, um grande avanço para 233 

a capital. Destacou que a expectativa é que cerca de 5.500 de pessoas estarão circulando em 234 

Palmas à época do FIA. O evento trouxe maior empregabilidade local, com investimentos em 235 

infraestrutura e geração de empregos. Manifestou os seus agradecimentos a todos. Feita a 236 

entrega de lembranças à Prefeita e aos representantes do governo presentes. 237 

 238 

3.8. Prestação de Contas do PRODER em 2017. (AUD) - Deliberativo 239 

• CRA-GO  240 

• CRA-PR  241 

• CRA-RS  242 

• CRA-SP  243 

• CRA-SE  244 

 O Cons. Rogério Cristino apresentou as prestações de contas dos CRAs de Goiás (de dois 245 

projetos), Paraná (de um projeto), São Paulo (de dois projetos) e Sergipe (de um projeto), cujos 246 

pareceres foram todos pela aprovação, os quais foram lidos e aprovados pelo Plenário, por 247 

unanimidade.  248 

 O Diretor apresentou também a prestação de contas do CRA-RS (de um projeto), cujo 249 

parecer foi pela aprovação com ressalva, devido a não aplicação financeira dos recursos. Foi 250 

informado que a questão foi amplamente discutida na reunião da Diretoria Executiva e, de 251 

acordo com a legislação do TCU, não há mais obrigatoriedade da devolução. Após os 252 

esclarecimentos, o Plenário aprovou, por unanimidade, a prestação de contas do CRA-RS.  253 

 254 

3.9. Controle de Recebimento de Balancetes/Cotas Partes. (CAF) Informativo 255 

O Cons. Rogério Cristino repassou os informes sobre o cumprimento das obrigações dos 256 

Regionais com o repasse de balancetes e de cotas partes. Na oportunidade, o Presidente Mauro 257 

Kreuz solicitou registro do fato histórico e atual, citando que, depois de tantas dificuldades, o 258 

primeiro CRA a encaminhar cota parte do mês de maio foi o CRA-PA, parabenizando a Junta 259 

Interventora pelo belíssimo trabalho que vem sendo desenvolvido naquele Regional. Com a 260 

palavra, o Cons. Mauro Leônidas comentou que as ações refletem na estima dos profissionais 261 

de Administração do Estado. Sobre o assunto, o Cons. Amilcar Pacheco, Presidente interino do 262 

CRA-PA, citou que há processos de fiscalização pendentes e que serão analisados. Manifestou 263 

agradecimentos ao Superintendente do CFA, Adm. Douglas Evangelista; ao Auditor do CFA, 264 

Marcelo Coutinho; ao Assessor Jurídico do CFA, Adv. Marcelo Dionísio; ao Coordenador da CIN, 265 

José Carlos Ferreira; ao Coordenador da CRH, Adm. Isaías Santos; à Assessora da Presidência 266 



 
 
 
 

 

Edylene Carrasquel; dentre outros que tanto colaboraram com a Junta Interventora daquele 267 

Regional.  268 

 269 

3.10. Disponibilidade Financeira. (CAF) – Informativo 270 

O Cons. Rogério Cristino repassou os informes financeiros na CEF e no BB. Destacou que 271 

todas as obrigações e pagamentos do mês foram quitados, exceto alguns que apresentam 272 

pendências. Há na Caixa Econômica Federal R$ 13.311.138,74 e no BB R$ 3.705.870,04, 273 

totalizando R$ 17.016.808,78. 274 

Na oportunidade, o Presidente Mauro Kreuz informou que dada a situação atual do País, 275 

hoje se percebe considerável redução na arrecadação, anunciando que a situação está em 276 

análise e serão feitos os devidos ajustes. Noticiou que foi feita a negociação com os 277 

Empregados do CFA, citando que foram geradas situações em gestões anteriores que geraram 278 

passivos, face aos Acordos Coletivos firmados anteriormente, por isso foi necessário solucionar 279 

a questão no atual Acordo Coletivo de Trabalho, inclusive quanto à suspensão de avaliações de 280 

desempenho. Declarou que será necessário fazer ajustes na força de trabalho, com 281 

enxugamento do quadro. Assim, será elaborado um código de conduta dos Empregados com 282 

regulamentação do PAD de forma a evitar questionamentos judiciais posteriores. Será elaborado 283 

ainda o Código de Conduta para os Conselheiros, que deverá ser apresentado ao Plenário. O 284 

Presidente Mauro Kreuz acrescentou que o market share hoje é baixo e em alguns Regionais 285 

chega a apenas 5%. Houve manifestação do Cons. Jorge Humberto, que citou situação 286 

semelhante em seu Estado, e do Cons. Hércules Falcão, que citou o ONECAD, que, a pedido do 287 

Presidente Mauro Kreuz, o projeto deverá ser exposto na próxima Assembleia de Presidentes 288 

pela Diretora Gracita Hortência.  289 

Com a palavra, a Cons. Ione Salém comentou que a situação geral é de avanço, uma vez 290 

que aumentou bastante a arrecadação em seu Estado, o que ocorreu por meio de um grupo 291 

muito forte que vem comandando o CRA-RN, no entanto, se encontra numa fase de transição, 292 

sendo necessário que haja outras lideranças e por isso foi feito um apelo às Administradoras 293 

Kate Cunha Maciel e Célia Maria da Rocha Ribeiro, que compusessem chapa, mesmo com o 294 

desejo de se afastarem, tendo em vista a fase de transição em que o Regional passa.  295 

Na sequência, o Cons. Rogério Cristino repassou as informações sobre o pregão 296 

eletrônico realizado para a aquisição de equipamentos de informática, que está sob a 297 

responsabilidade da CIN/CFA, destacando a figura do Fiscal de Contratos, que fará o 298 

acompanhamento dos mesmos, a serem nomeados por meio de Portaria. O Presidente Mauro 299 

Kreuz comentou que o manual para Fiscal de Contrato é interno ao CFA e está pautado na 300 

legislação em vigor. 301 

O Cons. Rogério Cristino citou a realização de dois eventos realizados no Ceará, um deles 302 

direcionado à mulher, que foi espetacular e recebeu muitos elogios. Agradeceu a presença e 303 

participação do Presidente Mauro Kreuz. 304 

 305 

3.11. Informes da Comissão Especial de Apoio Parlamentar – Informativo 306 

O Cons. Carlos Alberto Ferreira citou que uma empresa contratada faz o acompanhamento 307 

dos projetos de interesse da profissão. Citou os projetos que estão sendo acompanhados pelo 308 

CFA, entre elas a medida provisória de iniciativa do Presidente Jair Bolsonaro e do Ministro da 309 

Economia Paulo Guedes, em face de um desentendimento com a OAB. Há alguns PLs que 310 

também tratam do fim da anuidade. O Conselho está acompanhando de perto a movimentação, 311 

citando a necessidade de atuar de forma profissional. Portanto, será agendada uma audiência 312 

com o Ministro Tofolli para tratar e defender os Conselhos de Fiscalização.  313 

O Presidente Mauro Kreuz relatou que o Adm. Sérgio Lobo se reuniu com o Ministro da 314 

Educação, que comentou que o governo acabou com os Sindicatos e citou que os próximos 315 

seriam os Conselhos de Fiscalização.  316 

O Cons. Marcos Kalebbe comentou sobre a possibilidade de acionar os vogais e reunir 317 

todas as forças, inclusive outros conselhos para atuarem juntos nesta medida provisória. Sobre o 318 

assunto, o Cons. Ildemar Cassias comentou que esse tema é muito debatido em Santa Catarina 319 



 
 
 
 

 

e este é um assunto que lhe preocupa e solicitou o repasse de todas as informações. Assim, o 320 

Presidente Mauro Kreuz recomendou o envio de uma circular, assinada por ele e pelo Cons. 321 

Carlos Alberto Ferreira Júnior com os informes a respeito.  322 

O Cons. Mauro Leônidas comentou sobre uma “disputa” entre os cartórios e as Juntas 323 

Comerciais, citando projeto sobre o tema que foi votado dia 05, foi solicitado vistas ao processo. 324 

A ideia seria tentar barrar a questão abordada em emenda. Sobre os acontecimentos, o 325 

Presidente Mauro Kreuz  comentou a intenção existente de desmobilizar as organizações 326 

sociais. 327 

 328 

3.12. Relato de Julgamento de Processos em Grau de Recurso. (CFR) - Deliberativo 329 

3.12.1. Relato e julgamento de processos de fiscalização em grau de recurso – Recursos 330 

Improvidos. 331 

Os pareceres apresentados foram discutidos e aprovados, por unanimidade, pelo Plenário 332 

e constam relacionados à planilha do Anexo n° 1. 333 

 334 

3.12.2. Processos devolvidos à origem em Diligência. 335 

Os pareceres aprovados constam relacionados à planilha do Anexo n° 2. 336 

 337 

3.12.3. Processos devolvidos à origem por Intempestividade do Recurso. 338 

Os pareceres constam relacionados à planilha do Anexo n° 3. 339 

 340 

3.12.4. Processos que não atenderam aos requisitos de Admissibilidade. 341 

Os pareceres constam relacionados à planilha do Anexo n° 4. 342 

 343 

3.12.5. Processos com Decisão Judicial 344 

Os pareceres constam relacionados à planilha do Anexo n° 5. 345 

 346 

3.13. Certidão Negativa de Débitos.  (CFR) - Informativo 347 

O Cons. Carlos Alberto Ferreira Júnior apresentou que houve questionamentos que 348 

envolvem a certidão negativa de débitos. Citou que esse tipo de certidão é fornecido pelos 349 

órgãos públicos de forma gratuita. Relatou que a CFR recebeu algumas demandas acerca do 350 

assunto e está estudando a questão para buscar uma solução e uma proposta deverá ser 351 

apresentada na próxima reunião plenária.  352 

O Presidente Mauro Kreuz sugeriu que o assunto seja pautado na próxima Assembleia de 353 

Presidentes. 354 

 355 

3.14. Decidir sobre retorno do CFA à Organização Latino Americana (OLA). (CRIE) – 356 

Deliberativo  357 

O Cons. Gilmar Camargo relatou a sua participação na reunião da OLA, ocorrida em 26/04, 358 

e apresentou a proposta de retorno da parceria entre CFA e OLA. Noticiou que na reunião 359 

estavam presentes quinze profissionais representando a Argentina, o Uruguai, o Paraguai, a 360 

Bolívia, o Peru e o México. Informou que a OLA participará do Fórum Econômico Mundial e que 361 

foi aprovado em Assembleia a possibilidade de reintegração do Brasil com as condições de 362 

retorno apresentadas, ou seja, sem cobrança de cotas anteriores referentes ao período de 363 

afastamento. Hoje o grupo está buscando resgatar os Países que se afastaram. Na reunião, foi 364 

citada a entrada de novos sócios aderentes, apenas entidades de profissionais universitários. A 365 

taxa de contribuição anual é de aproximadamente $ 400,00 (quatrocentos dólares). 366 

Representantes do Peru convidaram para o CONAIN, em Cusco, nos dias 21, 22 e 23 de junho 367 

de 2019. O Paraguai se candidatou e sediará o XXIV e CONAMERCO 2020 no mês de 368 

setembro. E por fim, houve a aprovação do retorno do CFA e do Colégio do Peru à OLA nas 369 

condições propostas. 370 

O Presidente Mauro Kreuz salientou a necessidade de observar o engajamento da 371 

Organização em prol da Administração. Sobre o assunto, o Cons. Rogério Bohn relatou que foi 372 



 
 
 
 

 

entregue um documento assinado pelo Ex-Presidente Sebastião Mello e pelo Adm. Roberto 373 

Cardoso na própria Organização. Citou que havia o questionamento sobre o que seria feito com 374 

a Secretaria, cuja sede era em Porto Alegre. A OLA não é uma instituição perfeita, mas é a 375 

melhor que existe hoje, agrega vários países, na época eram dezenove países, mas com a 376 

retirada do Brasil e da Argentina outros países também se afastaram. Comentou que o Brasil 377 

precisa ser protagonista e não coadjuvante com a presença na América Latina, neste sentido 378 

apoia o retorno. Sobre o assunto, o Cons. Hércules Falcão comentou que anteriormente não 379 

havia uma presença marcante da OLA. Na época, o representante era o Adm. Valter Lemos. 380 

Acredita que além de ter o assento, que tenha uma atuação, inclusive com objetivos bem claros. 381 

Com a palavra, o Cons. Jorge Humberto comentou que dentro das condições propostas, 382 

acompanha o posicionamento favorável e acredita que é importante a busca do protagonismo. 383 

Em referência, o Cons. André Saoncela questionou se a Secretaria da OLA ficará a cargo do 384 

CFA e foi esclarecido que o arquivo da OLA fica em Porto Alegre, o Presidente e o Diretor 385 

Financeiro devem ser do mesmo País, entretanto, este foi um assunto que não foi discutido. 386 

Particularmente, o Cons. Gilmar Camargo é a favor de que deveria estar no País sede. O Cons. 387 

André Saoncela propôs que a representação no Brasil venha para o CFA. Em esclarecimento, o 388 

Cons. Gilmar Camargo mencionou que não é apenas uma questão de vontade, visto que 389 

necessita de alteração em regimento e acrescentou que a documentação está guardada em 390 

Porto Alegre e a proposta poderá ser analisada. O Adv. Marcelo Dionisio prestou 391 

esclarecimentos a respeito.  392 

Esclarecidos todos os questionamentos e posto em votação, o Plenário aprovou, por 393 

unanimidade, o retorno do CFA à OLA.  394 

 395 

3.15. 49º Congresso Nacional de Saneamento da Assemae. (CRIE) - Informativo 396 

O Cons. Gilmar relatou sobre a realização do evento e a participação do CFA. Com a 397 

palavra, a Cons. Norma Sueli agradeceu a presença do Presidente Mauro Kreuz no evento, 398 

parabenizando-o pela palestra que proferiu na ocasião. Em referência, o Presidente agradeceu o 399 

empenho da Cons. Norma e do Presidente do CRA-MT, Adm. Hélio Tito, na concessão de stand.  400 

 401 

3.16. 36º Congresso Mineiro de Municípios. (CRIE) - Informativo 402 

O Cons. Gilmar Camargo relatou a participação do CFA no evento que proporcionou maior 403 

visibilidade da Administração e do Sistema CFA/CRAs. Destacou que personalidades do Estado 404 

visitaram o stand do CFA. Foram feitos diversos contatos importantes, tendo sido citado que o 405 

Cons. Fábio Macedo facilitou muitos deles. O Presidente Mauro Kreuz agradeceu a parceria com 406 

o CRA-MG. 407 

 408 

3.17. Decoração do CFA. (CRIE) - Informativo 409 

O Cons. Gilmar Camargo anunciou que será feita a ambientação interna do CFA com o 410 

motivo comemorativo principal do mês. Demonstrou a decoração feita para o Dia das Mães com 411 

homenagem às colaboradoras do CFA. No mês de junho o tema será as festas juninas. O 412 

objetivo é a harmonização do ambiente e a melhoria do clima entre os colaboradores. 413 

 414 

3.18. Publicação de Editais (CRIE) - Informativo 415 

O Cons. Gilmar Camargo informou que foram publicados, dia 23/05, os editais para que os 416 

CRAs interessados se candidatem a realizar os seguintes eventos: Encontros Regionais dos 417 

Profissionais de Administração (envio dos projetos pelos Regionais até 28/06), Missão 418 

Internacional à Harvard (entre 05 a 16 de outubro/2019), Missão Internacional à Lisboa (entre 07 419 

e 15 de dezembro/2019), ENBRA (entrega dos projetos até 26/07) e FOGESP (entrega dos 420 

projetos até 26/07), além do edital para liberação de recurso financeiro a eventos dos CRAs, cuja 421 

data limite para a entrega dos projetos é até 12 de julho. 422 

O Cons. Rogério Bohn comentou que se tome cuidado com a questão qualitativa e não 423 

apenas quantitativa, em referência à empresa designada a realizar, porque uma coisa é a 424 

empresa especializada em turismo para passeios e outra é uma empresa especializada em 425 



 
 
 
 

 

turismo de negócios. O Cons. Gilmar Camargo comentou que é impressionante o atrativo que é 426 

a Universidade de Haward, ao menciona-la todos querem participar. Comentou que a visita 427 

técnica tem como objetivo o intercambio de conhecimentos e práticas, citando ser 428 

preferencialmente aos profissionais de Administração. Foi solicitado que os Conselheiros 429 

auxiliem nos Regionais, relatando que o CFA faz os encaminhamentos, porém não se obtem 430 

retorno conforme o esperado. 431 

 432 

4. OUTROS ASSUNTOS  433 

4.1. Alteração do Calendário – O Superintendente Douglas Evangelista apresentou proposta 434 

de alteração do calendário de reuniões. O Presidente Mauro Kreuz expôs que foi feito o 435 

levantamento dos custos das reuniões plenárias previstas para serem realizadas nos Estados de 436 

Rondônia e João Pessoa, tendo sido esclarecido que o fato gerador se refere à economicidade 437 

necessária, sugerindo que as reuniões sejam realizadas em Brasília. Com a palavra, o Cons. 438 

André Saoncela disse compreender a decisão, mas requereu que, quando houver recursos, que 439 

as reuniões sejam então realizadas nos dois Estados. O Cons. Ibrahim Uehbe concordou que a 440 

decisão vem de encontro à necessidade de economicidade dos Regionais, principalmente os 441 

menores. O Cons. Marcos Kalebbe sugeriu que seja feito contato antes com os dois Regionais, 442 

pois já criaram expectativa sobre a realização da reunião. Sobre isso, o Presidente Mauro Kreuz 443 

esclareceu que este tema deve ser deliberado pelo Plenário e que o fato se deve à necessidade 444 

de o Conselho Federal reduzir custos, mas afirmou que será feito contato com os Presidentes 445 

daqueles Regionais e acredita que não haverá óbice. Assim, foi posto em votação e o Plenário 446 

aprovou, por unanimidade, a alteração do local das reuniões citadas para que ocorram em 447 

Brasília, tendo sido acatada a solicitação do Cons. André Saoncela, para que em uma próxima 448 

oportunidade, após a melhoria da situação financeira, restabelecerá a realização das reuniões 449 

nos dois Estados. 450 

4.2. Aniversários do mês – O Presidente Mauro Kreuz parabenizou os aniversariantes do dia, 451 

os Colaboradores do CFA: Hércules Martins (Chefe do Protocolo) e Adm. Sueli Moraes 452 

(Coordenadora da CFP), tendo sido mencionado, também, os aniversários das esposas dos 453 

Conselheiros Diego Costa e Amilcar Pacheco. 454 

4.3. Resolução Normativa que dispõe sobre o Processo Eleitoral – O Cons. Hércules Falcão 455 

apresentou a minuta em referência, tendo informado que o documento foi encaminhado 456 

anteriormente aos membros do Plenário por duas vezes para colher sugestões e considerações. 457 

A minuta de Resolução Normativa foi lida e analisada detalhadamente pelo Plenário, tendo sido 458 

esclarecidos todos os apontamentos citados e acatadas todas as alterações propostas. Posta 459 

em votação, a minuta foi aprovada, por unanimidade, em seu teor, entretanto, foi solicitado o 460 

registro de que, durante a discussão, os Conselheiros Jorge Humberto e Carolina Maia se 461 

manifestaram contrários ao artigo 5º, que dispõe sobre a elegibilidade, incisos 8 e 9, que trata da 462 

obrigatoriedade de apresentação de certidão do TCU.  463 

4.4. Trabalho desenvolvido nas Câmaras e Comissões – A Cons. Ione Salem parabenizou o 464 

Cons. Fábio Macedo e a Cons. Gracita Hortência pelo trabalho que vem sendo desenvolvido nas 465 

articulações, citando o convênio firmado com o Ministério da Economia. Manifestou sua grande 466 

alegria com os resultados. O Presidente Mauro Kreuz estendeu as congratulações aos Diretores 467 

mencionados. Na sequência, a Cons. Ione Salém congratulou-se também com o Cons. Hércules 468 

Falcão pelo trabalho desenvolvido à frente da Comissão Permanente Eleitoral e a aprovação da 469 

Resolução Normativa que dispõe sobre o Regulamento Eleitoral. O Cons. Emerson Clayton 470 

Arantes citou ações desenvolvidas no CRA-RR em parceria com a Presidente do Regional, Adm. 471 

Ellen Regina. Com a palavra, o Cons. Fábio Macedo comentou que com o nível de 472 

amadurecimento e o crescente número de parcerias será possível atualizar rapidamente o IGM, 473 

o que representará maior avanço para o sistema. 474 

4.5. Evento no Estado da Bahia – O Cons. Ibrahim Uehbe comentou sobre o evento “Café com 475 

Administrador” realizado no interior de seu Estado, dia 20/05, em Valença/BA, destacando a 476 



 
 
 
 

 

disposição do Presidente Mauro Kreuz que viajou doente e mesmo assim proferiu a palestra “O 477 

Futuro da Administração”, parabenizando-o pelo comprometimento e disposição.  478 

4.6. Assinatura do Termo de Cooperação Técnica com o Ministério da Economia – O 479 

Presidente Mauro Kreuz manifestou a sua satisfação pela parceria na adesão à Rede SICONV – 480 

Sistema de Convênios do Ministério da Economia, citando a presença do Secretário de Gestão 481 

daquele Ministério, Sr. Cristiano Heckert, e o Presidente da ENAP – Escola Nacional de 482 

Administração Pública, Sr. Diogo Coutinho Ramos Costa. Com a palavra, o Cons. Fábio Macedo 483 

comentou que é com satisfação que o convênio possibilitará a integração da Plataforma Brasil. 484 

As formações e multiplicações do SICONV serão feitas pela ENAP. Hoje o acordo possibilitará 485 

um grande passo, por meio da ferramenta do IGM, um momento ímpar de inserir os profissionais 486 

de Administração, sendo preciso qualificar a gestão na ponta. O acordo terá um efeito guarda-487 

chuva que possibilitará replicar aos Estados. Ao final, manifestou seus agradecimentos. Com a 488 

palavra, a Cons. Gracita Hortência, Diretora da CEPE, manifestou sua satisfação em 489 

compartilhar este momento, citando a importância do GESAE, que é voltado para o saneamento 490 

e que está à disposição dos profissionais de Administração e para toda a gestão pública, 491 

destacando que o CFA está à disposição. Com a palavra, o Presidente da ENAP, Sr. Diogo 492 

Coutinho Ramos Costa, comentou que assinar um termo de cooperação é ter uma maior 493 

cooperação horizontal e, principalmente, vertical. Citou a Plataforma Brasil, um sistema 494 

eletrônico criado pelo Governo Federal para sistematizar o recebimento dos projetos de 495 

pesquisa que envolvam seres humanos nos Comitês de Ética em todo o País e possibilita a 496 

capacitação para que o Estado Brasileiro consiga se ler e ler os Estados do País, para algo 497 

muito maior que é a Governança Pública. O Secretário de Gestão, Sr. Cristiano Heckert, 498 

comentou que já há um acordo de cooperação para a utilização do SEI, citando que tem 499 

conhecimento de que o sistema está em pleno funcionamento no Conselho. Agora, para 500 

assinatura do novo convênio que contempla a Plataforma Brasil, que possibilita a capacidade 501 

institucional de bem aplicar os recursos financeiros. Tem desenvolvida uma sistemática em rede 502 

para capacitação e conta hoje com 780 multiplicadores que compõem o primeiro elo. Esses 503 

profissionais vêm a Brasília, recebem a capacitação nos cursos do antigo SICONV e retornam 504 

para seus estados de origem para multiplicar esses conhecimentos. É feita toda uma 505 

ponderação para cada transferência, verificando o tipo de empreendimento e outro fator 506 

ponderado é o histórico do município quanto ao histórico da aplicação de recursos públicos, 507 

todas as ações buscando a melhoria da gestão pública, tendo finalizado sua exposição. Assim, 508 

na sequência, houve a assinatura do acordo e foram prestadas as homenagens aos presentes 509 

com entrega de lembranças.  510 

 
Lida e aprovada a ata, assinam: 
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Diretor Administrativo e Financeiro Presidente do CFA 
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