
 
 
 

 

 

ATA DA 13ª REUNIÃO PLENÁRIA 1 

 2 

 3 

Data:  07 de junho de 2019 4 

Horário:  9h às 13h 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 

ASSUNTOS EM DISCUSSÃO 43 

  44 

1. COMUNICAÇÕES / DELIBERAÇÕES 45 

1.1. Minuta de anteprojeto de Resolução Normativa do novo Regulamento do Prêmio 46 

Guerreiro Ramos de Inovação na Gestão Pública. – Deliberativo (CGP) 47 

O Cons. Fábio Macedo apresentou a minuta da Resolução Normativa com os ajustes 48 

propostos, citando que haverá publicação de edital e a participação será limitada aos 49 

profissionais registrados. Sobre o assunto, o Cons. José Carlos Colares questionou sobre o 50 

prêmio a ser destinado apenas para a Gestão Pública e, em resposta, o Presidente Mauro Kreuz 51 

comentou que há todo um direcionamento institucional para a Administração Pública e o Prêmio 52 

Belmiro Siqueira destina-se ao meio privado.  53 

 O Cons. Hércules Falcão comentou que não há no Brasil a divulgação efetiva do valor do 54 

prêmio e dos trabalhos vencedores. É preciso ter uma ação mais forte para que se obtenha 55 



 
 
 
 

 

melhores resultados, pois quando chega na hora da avaliação poucos se habilitam. O Presidente 56 

comentou que a categoria não é de muita participação, é uma característica da classe. Se não 57 

houver a caça não há reação. É uma categoria que não se envolve. Foi questionado se Mestres 58 

e Doutores poderão participar e, em resposta, foi esclarecido que estão incluídos todos os 59 

profissionais e acadêmicos da Administração. 60 

Feita a análise do texto e acatados os ajustes propostos, o Plenário aprovou, por 61 

unanimidade, a minuta apresentada.  62 

 63 

1.2. 30º Enangrad – Encontro dos Cursos de Graduação em Administração. (CFP) – 64 

Informativo 65 

 O Cons. Mauro Leônidas falou sobre o andamento dos preparativos do evento, que 66 

ocorrerá entre os dias 23 e 25 de agosto, citando que haverá espaço na programação, 67 

destacando que foi acertada a união dos stands do CFA e do CRA-MG e serão apresentados 68 

todos os produtos do CFA.  69 

 70 

1.3. Pesquisa Nacional Perfil, Formação, Atuação e Oportunidades de Trabalho dos 71 

Profissionais de Administração (CFP)  72 

Primeiramente, o Cons. Mauro Leônidas relatou as atividades da Câmara, dentre eles, 73 

expôs sobre o cronograma, com definição dos Estados que receberão a equipe técnica da FIA 74 

(Fundação Instituto de Administração) para as reuniões. Fez relato sobre o resultado da reunião 75 

ocorrida em maio/2019. Sobre o Programa de Capacitação, o Cons. Mauro Leônidas destacou 76 

os resultados da reunião com o Secretário da SEMPE – Secretaria das Micro e Pequenas 77 

Empresas, José Ricardo de Almeida ocorrida em março (20/05/2019). Comentou que as aulas 78 

inaugurais contarão com a presença do Subsecretário de Desenvolvimento das MPEs, 79 

Empreendedorismo e Artesanato, do Ministério da Economia, José Ricardo da Veiga, que 80 

deverá estar presente também na entrega dos certificados. Citou que desde a educação básica 81 

(fundamental e médio) haja o conhecimento do empreendedorismo. As inscrições irão até 82 

09/06/2019. Quanto aos inscritos, relatou que até o momento são 22 no Acre, 84 no Amazonas, 83 

54 no Amapá, 168 no Espírito Santo, 120 no Rio Grande do Norte e 100 no Rio Grande do Sul. 84 

Sobre a Certificação Profissional, foram citadas ações junto ao “Sistema S” (Sesi, Sesc e Senac) 85 

e a possibilidade de despertar a necessidade de Certificação também na Administração Pública. 86 

 E, por fim, sobre a Pesquisa Nacional, foram apresentadas as possibilidades de reuniões 87 

de profundidade que subsidiará a Pesquisa, dentre as opções, na indústria: Vale, CSN, 88 

Petrofértil, Usiminas ou Cosipa; em serviços: Cielo, Serasa ou Itaú; no comércio: Magazine 89 

Luiza, Lojas 100 ou Havan; no Governo: Eletrobrás, BNDES, Ministério da Infraestrutura. 90 

 Na ocasião, o Cons. Carlos Alberto sugeriu que haja uma convergência entre os temas em 91 

comum nas Câmaras, a exemplo da Marcha dos Prefeitos, eventos comuns, dentre outros, cuja 92 

sugestão foi acolhida pelo Presidente Mauro Kreuz.  93 

 O Cons. Ildemar Cassias propôs maior interação com a FUNASA, vinculado ao Ministério 94 

da Saúde, que cuida dos termos de referência, tem grande capilaridade, destacando que são 95 

instituições executivas e podem alavancar o trabalho da CEPE. Na oportunidade, o Presidente 96 

Mauro Kreuz convidou o Cons. Ildemar Cassias para ingressar em uma das Câmaras do CFA, 97 

pois suas contribuições são bastante valorosas. 98 

 99 

1.4. Relatos das atividades desenvolvidas pela CEPE – Informativo 100 

A Cons. Gracita Hortência apresentou relatório das atividades da CEPE com a 101 

apresentação do GSAE e as parcerias firmadas, sendo alvo de interesse de diversos municípios. 102 

Dentre as atividades, estão: apresentação na Superintendência de Recursos Hídricos; execução 103 

do acordo de cooperação com a Prefeitura de Porto Seguro/BA; apresentação no Ministério da 104 

Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações para a Diretora do Departamento de apoio à 105 

inovação. Destacou a reunião na CGU para a Secretaria de Transparência, que gerou outra 106 



 
 
 
 

 

reunião importantíssima na Agência Nacional das Águas. Informou que o CFA tem firmado 107 

acordos de cooperação com algumas Prefeituras e o Programa está em ampla expansão. O 108 

sistema foi apresentado, ainda, para representantes do Ministério de Ciência e Tecnologia.  109 

Sobre a Marcha dos Prefeitos, citou que foram atendidos 500 municípios. Apresentou os 110 

resultados da reunião na Prefeitura Municipal de Campo Grande com o Diretor Presidente da 111 

Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos. Além disso, citou a participação do CFA 112 

no 36º Congresso Mineiro de Municípios, evento que aconteceu em Belo Horizonte/MG, onde 113 

estavam presentes 853 representantes do município. Reunião no Ministério do Desenvolvimento 114 

Regional, com o Secretário Nacional de Saneamento. Citou que o CFA está capacitando 115 

funcionários do Ministério para o uso do GESAE. Sobre o Projeto Compartilha e Capacita, a 116 

primeira reunião foi agendada para 25 e 26 de junho com os CRAs pilotos, para a execução do 117 

projeto, com a participação da CAF, CDI, CFR. 118 

 Citou que o Acordo de Cooperação com a Confederação Nacional dos Municípios venceu 119 

e necessita de renovação. Destacou que a instituição apresentou demanda para 120 

desenvolvimento do sistema GSAUDE. Destacou que o CFA foi o mais elogiado pela 121 

Confederação pela atenção dada aos Municípios. Apresentado o vídeo institucional sobre o 122 

GESAE e ao final o Presidente Mauro Kreuz congratulou-se com a Câmara pelo trabalho 123 

desenvolvido. 124 

 125 

1.5. Acordo de Cooperação com a Prefeitura de Nova Alvorada do Sul/MS. (CEPE) 126 

A Cons. Gracita Hortência informou sobre a Audiência Pública em Nova Alvorada do 127 

Sul/MS e assinatura do Acordo de Cooperação com a Prefeitura daquele município. 128 

 129 

1.6. Resultado do Tribunal de Justiça de Palmas. (CEPE) 130 

 A Cons. Gracita Hortência noticiou que o GSAE contribuiu para a decisão judicial da 3ª 131 

Turma da 2ª Câmara Cível do TJ/TO, que reconheceu que a Agência de Regulação, Controle e 132 

Fiscalização de Serviços Públicos de Palmas (ARP) tem competência para regulação e 133 

fiscalização dos serviços públicos de água e esgotamento sanitário na capital. 134 

 135 

1.7. Acordo de Cooperação com o Ministério de Desenvolvimento Regional. (CEPE) 136 

A Cons. Gracita Hortência informou que há previsão de parceria com aquele Ministério. 137 

 138 

2. OUTROS ASSUNTOS  139 

2.1. SIFA – O Presidente Mauro Kreuz relatou que o SIFA foi contratado na gestão anterior, 140 

foram encontrados três contratos assinados, tendo sido constatadas várias irregularidades, tudo 141 

auditado e documentado. Uma delas se refere à contratação de uma empresa para fazer o termo 142 

de referência para embasar o contrato com a empresa contratada, este termo de referência foi 143 

entregue em julho, em 14/07/2017, e o contrato foi feito em abril. As despesas de diárias foram 144 

feitas com ônus ao Conselho, foram gastos mais de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais) em 145 

diárias indevidas. Foram identificadas várias anomalias pelos Regionais que aderiram, uma 146 

coletânea de demandas não atendidas e dos 15 módulos contratados e pagos, apenas cinco 147 

estavam operando, os pagamentos foram feitos pelo pacote contratado, incluindo a manutenção. 148 

Há a necessidade de tomada de providências, dentre elas, está sendo feita a rescisão contratual 149 

e a glosa dos pagamentos. É preciso comunicar às autoridades para que o Conselho não seja 150 

penalizado por prevaricação, assim foram notificados os órgãos competentes para providências 151 

solicitando, inclusive, o ressarcimento dos valores. Os Regionais usuários do sistema SIFA não 152 

conseguiram ainda finalizar suas contas, não conseguiram entregar seus demonstrativos 153 

financeiros no prazo, dentre outras funcionalidades afetadas, gerando, portanto, grande prejuízo. 154 

Houve ingresso de duas ações cautelares para devolução do banco de dados e o Conselho não 155 

foi atendido, a Justiça não deu de pronto e decidiu pela audição da empresa envolvida. Outra 156 



 
 
 
 

 

ação foi para exigir o não desligamento do sistema por 180 dias para que não houvesse o 157 

“apagão” nestes Regionais, porém a Fattoria desligou o sistema. Foi destacado que esse 158 

sistema foi vendido como uma solução para o incremento do número de registros, porém, ao 159 

estudar os 15 Regionais usuários, o incremento foi da ordem de apenas R$ 325.000,00 em 160 

arrecadação. No entanto, esses 15 Regionais custaram R$ 1.560.000,00 com o sistema, fora as 161 

licenças e outros custos. Outro fato é que o mesmo produto tem valores diferentes entre as 162 

licenças concedidas, algo impressionante. A auditoria tecnológica feita em três Regionais que 163 

operam o sistema constatou que os módulos não operam, ou seja, do ponto de vista tecnológico, 164 

jurídico e de desempenho o sistema não atendeu e não atende as demandas do Sistema 165 

CFA/CRAs e muito menos tem viabilidade econômica e financeira. Em face do exposto, a 166 

proposta é a descontinuidade do SIFA e a necessidade de assinatura de um contrato 167 

emergencial com uma empresa vencedora. Foi destacado que as equipes técnicas do CFA e do 168 

CRA-DF estão debruçadas intensamente para que até a próxima semana tudo esteja finalizado, 169 

porém é preciso a autorização do Plenário para a assinatura de contratos com empresas 170 

privadas, tal como dispõe as prerrogativas regimentais. Por isso, faz necessária a anuência do 171 

Plenário para solucionar o “apagão” em 15 Regionais e, de certa forma, o CFA é o responsável 172 

por isso, pois levou em gestão anterior a convencê-los a aderir, e ainda por boa fé assinarem um 173 

contrato. Citou que este é um tema de muita complexidade e estava sendo discutido com toda a 174 

transparência com todos os Presidentes dos CRAs envolvidos. Destacou que esta gestão se 175 

embasado na transparência. O Presidente Mauro Kreuz destacou que o Sistema CFA/CRAs está 176 

diante de um período de intempéries e terão desdobramentos, doa a quem doer, e não está na 177 

Presidência do CFA para brincadeira, pois sua biografia lhe é muito importante, ressaltando que 178 

é preciso aplicar as boas práticas de gestão. Sobre o assunto, o Cons. Carlos Alberto Ferreira 179 

Júnior comentou que o contrato foi feito, foi feita a adesão de preços, foram feitos aditivos, o que 180 

resultou em decisões que correram à revelia do Plenário e da Diretoria Executiva, em sucessivos 181 

erros. No mérito e na substancia, é uma sucessão de erros e tudo aconteceu à revelia, se criou 182 

uma governança paralela para tocar esse sistema, porém nunca ficou claro o motivo. Essa 183 

situação está sendo atribuída a esta gestão, o desligamento e a falta de pagamento, porém não 184 

é verdade, pois está sendo utilizado de forma política. O Cons. José Carlos Colares comentou 185 

que houve exigência em forma de condição para a entrega do HD com os dados dos Regionais 186 

para que os Presidentes do CRAs  fossem pessoalmente ao Rio de Janeiro retirá-los. Dando 187 

continuidade, o Presidente Mauro Kreuz anunciou que a primeira deliberação proposta se trata 188 

da descontinuidade do sistema SIFA. A segunda deliberação trata-se da assinatura de contrato 189 

com outra empresa, em caráter emergencial, para solucionar o problema, que deverá atuar 190 

sobre os 15 Regionais de forma imediata. Foi questionado sobre o tempo necessário para a 191 

implantação, tendo sido esclarecimento que será feita uma implantação minimamente 192 

necessária e depois serão feitos os devidos ajustes. O Cons. Ildemar Cassias comentou que sua 193 

posição será de abstenção, justificando que desconhece a negociação feita e não fazia parte de 194 

Diretoria Executiva, desconhece também o contrato e a complexidade da situação e não se 195 

sente seguro para tomar uma posição. Acrescentou que, sobre um outro assunto, da formação 196 

de Comissões Especiais, relatou que, após o seu depoimento na reunião plenária anterior, 197 

houve repercussão e teve conhecimento no CRA-SC de que há cinco versões para o que 198 

pronunciou. Ao final, se absteve dos dois itens em deliberação. O Assessor Jurídico do CFA, 199 

Adv. Marcelo Dionísio, prestou esclarecimentos sobre a situação. O Presidente Mauro Kreuz 200 

colocou em votação a descontinuidade do sistema SIFA e o Plenário aprovou, por maioria dos 201 

votos, com abstenção dos Conselheiros Emerson Clayton (RR), Andre Saoncela (RO) e Ildemar 202 

Cassias (SC). Em seguida, o Presidente Mauro Kreuz colocou em votação a proposta de 203 

contratação de outra empresa, em caráter emergencial, e o Plenário aprovou, por maioria dos 204 

votos, com abstenção dos Conselheiros Ildemar Cassias (SC) e Andre Saoncela (RO). 205 



 
 
 
 

 

2.2. Alteração da Resolução Normativa sobre a intervenção no CRA-PA, para alteração da 206 

motivação de irregularidades na eleição para também irregularidades administrativas e 207 

financeiras – O Cons. Amilcar Pacheco apresentou relato sobre os trabalhos desenvolvidos no 208 

CRA-PA e a situação encontrada naquele Regional. Apresentou proposta de alteração da 209 

Resolução Normativa para alteração da motivação de irregularidades na eleição para também 210 

irregularidades administrativas e financeiras, tendo em vista tudo que foi apurado até o 211 

momento. Relatou que foram levantadas outras irregularidades. Em esclarecimento, o Assessor 212 

Jurídico do CFA, o Adv. Marcelo Dionísio, afirmou que entende não haver necessidade de 213 

alteração da Resolução, tendo em vista tudo que foi levantado pela Junta Interventora e que a 214 

RN CFA nº 555/2019 já prevê os atos da Junta Interventora. Em referência, o Cons. Fábio 215 

Macedo propôs que seja feita uma nova resolução, complementar ao seu caput, dando poderes 216 

inclusive para auditoria. Entretanto, o Presidente Mauro Kreuz esclareceu que não seria a 217 

melhor decisão. O Cons. Ildemar Cassias apresentou a proposta de que todos os atos 218 

praticados sejam relatados no relatório final e referendados pelo Plenário. Ao final, o item foi 219 

retirado de discussão. 220 

2.3. Informes sobre o resultado do Workshop realizado em Manaus, nos dia 30 e 31/05 221 

(CGP) – O Cons. Fábio Macedo apresentou o resultado do Workshop em Manaus, que em 222 

linhas gerais foi bastante positivo, com sugestão de que haja mais eventos do gênero. 223 

2.4. Informes sobre o andamento do projeto Workshop de Gestão Pública nos CRAs. 224 

(CGP) – O Cons. Fábio Macedo apresentou relato sobre o andamento dos trabalhos. 225 

2.5. Ação Judicial – O Cons. Gilmar Camargo anunciou que o Adm. Renato Viana apresentou 226 

denúncia para anulação das eleições no Sistema CFA/CRAs ao Ministério Público, cujo 227 

resultado foi pelo arquivamento do processo, outra ação foi para a anulação das eleições no 228 

CRA-MG, solicitando liminar e o Juiz também negou o pedido.  229 

2.6. Papel do Administrador no Coaching – O Cons. Rogério Bohn expôs que encaminhou 230 

pedido à CFR sobre a análise do papel do Administrador no Coaching e solicitou que o tema 231 

seja abordado na próxima reunião plenária. 232 

 233 

3. AGENDA PARA A PRÓXIMA REUNIÃO 234 

� Reunião Plenária, no dia 08 e 09 de agosto de 2019, em Brasília/DF. 235 

 236 

4. ENCERRAMENTO 237 

 Os Conselheiros Federais manifestaram seus agradecimentos e suas considerações 238 

finais. Ao final, o Presidente Mauro Kreuz agradeceu a presença e a participação de todos, 239 

dando por encerrada a reunião. 240 

 
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 


