
 

 

 

ATA DA 3ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CFA DE 2019 1 

 2 

 3 

Data:  13 de fevereiro de 2019 4 

Horário: 09h às 12h 5 

Local:  Sede do CFA, Brasília/DF 6 

 7 

PRESIDÊNCIA: Adm. Mauro Kreuz 8 

SECRETARIA:  Adm. Francisco Rogério Cristino 9 

 10 

A – Conselheiros Federais presentes 11 

1. Adm. Mauro Kreuz – SP, Presidente 12 

2. Adm. Rogério Ramos de Souza – TO, Vice-Presidente 13 

3. Adm. Francisco Rogério Cristino – CE, Diretor da CAF 14 

4. Adm. Carlos Alberto Ferreira Júnior – DF, Diretor da CFR 15 

5. Adm. Mauro dos Santos Leônidas – PA, Vice-Diretor da CFP 16 

6. Adm. Diego Cabral Ferreira da Costa – SE, Diretor da CDI 17 

7. Adm. Gilmar Camargo de Almeida – MG, Diretor da CRIE 18 

8. Adm. Gracita Hortência dos S. Barbosa – MS, Diretora da CEPE 19 

9. Adm. Fábio Mendes Macêdo – AC, Diretor da CGP 20 

 21 

B – Ausência justificada 22 

1. Adm. Cláudia de Salles Stadtlober – RS, Diretora da CFP 23 

 24 

 25 

ASSUNTOS EM DISCUSSÃO 26 

 27 

1. ABERTURA 28 

O Presidente Mauro Kreuz cumprimentou os Diretores Executivos e demais 29 

presentes, dando-lhes boas-vindas. Anunciou a presença do Cons. Mauro Leônidas, 30 

Vice-Diretor da CFP, representando a Câmara e do Cons. Amilcar Pacheco dos Santos, 31 

Interventor do CRA-PA. 32 

 33 

2. CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS 34 

Não houve destaque. 35 

 36 

3. Apreciação da Ata da 2ª reunião da DIREX (Extraordinária), realizada no dia 22 de 37 

janeiro de 2019, em Brasília/DF 38 

Aprovada, por unanimidade, a ata em apreço. 39 

 40 

4. COMUNICAÇÕES/DELIBERAÇÕES 41 

4.1. Instrução Normativa referente aos novos valores da diária e jeton. (CAF) 42 

 O Cons. Rogério Cristino apresentou proposta para correção dos valores de diárias 43 

e jetons. Noticiou que a CAF fez o levantamento junto a outros Conselhos de 44 

Fiscalização Profissional dos valores praticados. Assim, apresentou os valores 45 

atualizados baseados na variação do INPC (33%), cuja proposta será apresentada ao 46 

Plenário para apreciação, tendo sido esclarecido que o ajuste é amparado pela legislação 47 

vigente. O Presidente Mauro Kreuz destacou que os valores não são atualizados desde 48 

2014 e há a necessidade de atender uma recomendação do TCU quanto ao pagamento 49 

dos jetons. A DIREX aprovou, por unanimidade, a proposta conforme apresentada. 50 

Encaminhamento ao Plenário. Deverá ser apresentado juntamente com o levantamento 51 

do impacto financeiro. 52 

 53 

4.2. Despacho Administrativo de Passagem, hospedagem e serviços de traslados 54 

no âmbito do CFA. (CAF) 55 
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 O Cons. Rogério Cristino apresentou a proposta e citou que há previsão para a 56 

emissão de passagens, o que já foi acordado com o Plenário. Citou que para sanar 57 

pendências existentes em função do não atendimento dos prazos, foi proposto o uso do 58 

despacho administrativo, o que teve a anuência da DIREX. Encaminhamento ao Plenário. 59 

 60 

4.3. Apreciação de proposta de Resolução Normativa para recuperação de crédito. 61 

(CAF) 62 

O Cons. Rogério Cristino apresentou proposta, informando que foi elaborada uma 63 

Resolução Normativa para regulamentar a questão. O Presidente Mauro Kreuz propôs 64 

que o texto seja apresentado primeiramente à Assembleia de Presidentes e, após ouvir 65 

os Presidentes dos CRAs, seja apresentado à Plenária, o que foi aprovado pela DIREX e 66 

o assunto deverá ser pautado na Assembleia de Presidentes. 67 

 68 

4.4. Apresentação da Carteira de Identidade Profissional Virtual – PRO ID. (CFR) 69 

 O Cons. Carlos Alberto Ferreira Júnior mencionou a regulamentação da Carteira de 70 

Identidade Profissional. Entretanto, propôs a implementação da CIP digital e apresentou 71 

os Srs. Igor Almeida e Orlando Moreira Bastos, ambos Analistas de Informática, da 72 

Divisão de Negócios para o Governo Federal do SERPRO. 73 

 O Sr. Igor Almeida, Analista de Informática do SERPRO, apresentou o PRO ID para 74 

identidade nacional do profissional como uma solução que permite aos órgãos utilizar e 75 

disponibilizar uma versão digital. Esclareceu que a carteira é uma solução com a mesma 76 

fé pública, qualidade e segurança da CNH Digital.  77 

 Dentre as características estão: acesso seguro via login/senha; QR Code que 78 

criptografa textos e fotos e realiza leitura online; permite o bloqueio do acesso em casos 79 

de suspensão, cancelamento, licenças ou penalidades; permite o envio de mensagens e 80 

notificações de interesse do Conselho; proporciona mais segurança e agilidade na 81 

emissão e acesso dos documentos de identidade dos profissionais; sem custos com 82 

impressão em papel-moeda ou cartões inteligentes; isento de tarifas de implantação, 83 

franquia, licenças e cota mínima; custo unitário de R$ 20,00 por emissão/ano; produto 84 

com marca SERPRO e contratação direta por dispensa de licitação. 85 

 Sobre o assunto, o Cons. Gilmar Camargo questionou sobre a atualização da base 86 

cadastral, tendo sido esclarecido que o PRO ID foi lançado em janeiro e estão previstas 87 

melhorias. Hoje a comunicação seria do Conselho de fiscalização com o profissional, mas 88 

é possível ampliar para possibilitar a comunicação também do profissional com o 89 

Conselho de Fiscalização. 90 

 Ao final, o Presidente Mauro Kreuz afirmou que será dado o encaminhamento da 91 

proposta, que será analisada pela Diretoria Executiva do CFA, agradecendo a presença 92 

dos representantes da SERPRO. 93 

 94 

4.5. Relato de Julgamento de Processos em Grau de Recurso. (CFR) 95 

 O Cons. Carlos Alberto Ferreira Júnior informou que serão apresentados ao 96 

Plenário 67 processos analisados pela CFR. 97 

 98 

4.6. Plano de Trabalho do CFR. 99 

 O Cons. Carlos Alberto Ferreira Júnior comentou sobre o plano de trabalho da CFR 100 

para o exercício. Mencionou questões que envolvem os catálogos e, sobre o assunto, o 101 

Presidente Mauro Kreuz comentou que participou do processo de análise do material, 102 

tendo sido encontradas diversas anomalias, inclusive plágio, o que gerou a retirada dos 103 

catálogos do site e solicitada a análise da existência de dolo. Acrescentou que foi emitido 104 

um parecer sobre essa questão e o Cons. Carlos Alberto solicitou o envio do documento 105 

à CFR. 106 

 107 

4.7. SIFA (CFR) 108 

 O Cons. Carlos Alberto levantou problemas existentes nos Regionais com a 109 

utilização do SIFA, que tem apresentado problemas em sua operacionalização, 110 
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destacando a necessidade de definir a sua utilização. Noticiou que foi realizada uma 111 

reunião com os Presidentes dos Regionais que já utilizam o SIFA, tendo sido composta 112 

uma Comissão e, posteriormente, foi convocada uma reunião com a empresa Fattoria, 113 

que prestou informações pertinentes.  114 

O Presidente Mauro Kreuz anunciou que estão chegando faturas da empresa e 115 

essa questão precisa ser definida. Destacou que a reserva técnica do CFA reduziu em 116 

50% e se continuar assim, daqui a alguns anos, não haverá mais reserva, uma vez que 117 

os recursos gastos não trouxeram incremento orçamentário. Destacou que pela proposta 118 

em vigor, há um custo a ser assumido pelo Regional e nenhum Presidente de CRA tinha 119 

conhecimento de nada, nem de custos, como de cobrança mensal de manutenção e 120 

acrescentou que seriam necessários cerca de 30 anos para recuperar esse investimento. 121 

Hoje, são treze CRAs em processo de implementação. Outra questão, os Presidentes 122 

assinaram um termo mesmo sem ter os onze módulos finalizados e terem conhecimento 123 

de que se daria a cobrança. Destacou que é preciso criar regras de transição com tempo 124 

mensurado para avaliação técnica, para estruturar e continuar ou não com o SIFA, e 125 

notificou que todo o diagnóstico está pronto, sendo necessário definir o que será feito. 126 

Com a palavra, o Cons. Amilcar Pacheco citou que em 2017, o então Presidente 127 

Wagner Siqueira notificou o PRODER e anunciou que seriam necessários recursos do 128 

PRODER para custear o SIFA e os recursos destinados aos projetos foram reduzidos de 129 

R$ 200.000,00 para R$ 160.000,00. Informou que o módulo financeiro que era de 130 

principal interesse estava em processo de desenvolvimento e se não fosse pelo Auditor 131 

do CFA Marcelo Coutinho, Daniel e Evandro (CRA-PR) o módulo não teria sido 132 

desenvolvido.  133 

Sobre o assunto, o Presidente Mauro Kreuz acrescentou que se o CFA assumir os 134 

custos gastará cerca de R$ 3.000.000,00 por ano e ainda acrescentou que o Big Data 135 

pertence à outra empresa, o que significa outro contrato. Destacou que foram gastos toda 136 

a arrecadação do exercício mais 60% da reserva técnica do CFA. Portanto, é necessário 137 

definir se a questão será tratada de forma a buscar uma solução amigável ou partir para 138 

o litígio. Ressaltou que será dada a liberdade e a autonomia para cada Regional 139 

determinar se irá ou não continuar. 140 

Com a palavra, o Cons. Carlos Alberto relatou que acessou o SIFA no CRA-DF, 141 

citando que há 6 módulos, os demais não estão nem visíveis. Não funciona o módulo 142 

contábil no SIFA e o Regional continua pagando a empresa Implanta. Em suma, o CFA 143 

pagou 100% do serviço e não tem 30%. O Presidente Mauro Kreuz destacou que 144 

nenhum dos Regionais consegue fechar seus balancetes, o que irá gerar outro problema 145 

de ordem financeira nos Regionais e, consequentemente, no CFA. 146 

O Cons. Rogério Ramos comentou que o CFA já enfrenta a situação do CRA-PA e 147 

essa situação envolvendo o SIFA é tão séria quanto, sendo necessário apurar 148 

minuciosamente todos os fatos para não respingar na nova gestão. Concorda que o 149 

pagamento de uma fatura dará o aceite do CFA diante da situação e por isso também 150 

concorda com a suspensão do pagamento.  151 

O Cons. Amilcar Pacheco lembrou que há outros implicadores, como o fato de 152 

alguns Regionais terem cancelado seus contratos com a empresa Implanta e caso seja 153 

retirado de operação, tais CRAs ficarão sem sistema para operar, sendo necessário 154 

prazo de cerca de um ano para customizar um novo sistema. Ao final, o Presidente 155 

Mauro Kreuz informou que o tema continua em análise e deverá caminhar para uma 156 

solução em breve. 157 

 158 

4.8. CBA – Código Brasileiro de\Administração. (CFR) 159 

O Cons. Carlos Alberto Informou que serão retomados os estudos do CBA. 160 

 161 

4.9. ENAF – Encontro Nacional de Fiscalização. (CFR) 162 

 O Cons. Carlos Alberto informou que a CFR está trabalhando para a realização do 163 

próximo ENAF. 164 
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4.10. Anteprojetos de Resolução Normativa pertinentes da CFR (que irá alterar o 165 

Regulamento de Fiscalização do Sistema CFA/CRAs e Resolução Normativa 166 

que irá alterar o Regulamento de Registro de Pessoas Físicas e Pessoas 167 

Jurídicas do Sistema  CFA/CRAs). (CFR) 168 

 O Cons. Carlos Alberto informou que com a nova gestão, a CFR encaminhará 169 

expediente aos Regionais solicitando novas contribuições. 170 

 171 

4.11. Escritório de Projetos. (CEPE) 172 

Item não abordado. 173 

 174 

4.12. Encontro Nacional dos Assessores de Comunicação do Sistema CFA/CRAs. 175 

(CDI) 176 

Item não abordado. 177 

 178 

4.13. Projeto Site modelo para os CRAs. (CDI) 179 

Item não abordado. 180 

 181 

4.14. CFAPlay e Rádio ADM – informar sobre as novas editorias. (CDI) 182 

Item não abordado. 183 

 184 

4.15. WhatsApp como nova ferramenta de comunicação. (CDI) 185 

Item não abordado. 186 

 187 

4.16. IGM 2.0 (CGP) 188 

Item não abordado. 189 

 190 

4.17. Workshop de Gestão Pública (CGP) 191 

Item não abordado. 192 

 193 

4.18. Agenda de Gestão Municipal (CGP) 194 

Item não abordado. 195 

 196 

4.20. Fogesp – Uma contribuição para o Brasil (CGP) 197 

Item não abordado. 198 

 199 

4.21. Prêmio CFA de Inovação na Gestão Pública. (CGP) 200 

Item não abordado. 201 

 202 

4.22. Financiamento Imobiliário - Poupex. (CRIE) 203 

Item não abordado. 204 

 205 

4.23. Previdência Privada – FIPECq. (CRIE) 206 

Item não abordado. 207 

 208 

4.24. Apreciação da Resolução Normativa de Eventos. (CRIE) 209 

Item não abordado. 210 

 211 

5. OUTROS ASSUNTOS  212 

5.1. Apresentação da Jornalista Simone Maria da Silva Ronzani sobre os serviços 213 

prestados ao CFA de Assessoria de Imprensa e Comunicação Estratégica. 214 

 215 

5.2. Intervenção no CRA-PA – O Interventor do CRA-PA Amilcar Pacheco dos Santos 216 

manifestou seus agradecimentos aos membros da Junta Interventora, especialmente ao 217 

Auditor Marcelo Coutinho e ao Coordenador da CIN, José Carlos Ferreira, pelo apoio 218 

nessa missão. O Interventor apresentou relato sobre o andamento dos trabalhos no CRA-219 
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PA. Apresentou pedido para ampliar o escopo da intervenção, entretanto foi esclarecido 220 

pelo Assessor Jurídico do CFA, Adv. Marcelo Dionísio, que na Resolução Normativa já 221 

confere amplos poderes à Junta Interventora para sanar os problemas existentes naquele 222 

Regional não havendo, portanto, necessidade de ampliação, pois já está contemplado no 223 

texto da Resolução Normativa. Outra providência a ser tomada é a denúncia à Comissão 224 

de Processo Ético contra os Administradores José Célio Santos Lima (ex-Presidente do 225 

CRA-PA), Mizael Monteiro Lima (Ex-Conselheiro Federal Suplente), José Francisco da 226 

Silva Arias (ex-Vice-Presidente do CRA-PA) e Aldemira Drago (ex-Conselheira Federal 227 

do CRA-PA) pelos fatos já apurados e conhecidos. Na ocasião, o Coordenador da CFR, 228 

Adm. Ailton Brito, lembrou a necessidade de cancelamento da Portaria da Comissão de 229 

Processo Ético constituída naquele Regional, emitida pela gestão anterior. Com a 230 

palavra, o Auditor do CFA, Marcelo Coutinho, anunciou que já deu início aos 231 

procedimentos da tomada de contas especial, com levantamento dos débitos. O 232 

Interventor, Cons. Amilcar Pacheco, destacou que a Junta Interventora necessitará de 233 

todo apoio possível do Plenário e dos funcionários do CFA. 234 

 235 

5.3. Quadro Funcional do CFA – O Presidente do CFA, Mauro Kreuz, comunicou o 236 

desligamento de uma profissional do quadro funcional do CFA, a Assistente 237 

Administrativa Maria do Carmo Silva Duarte Martins, por insubordinação reincidente. 238 

 239 

5.4. PRODER – O Cons. Rogério Ramos citou a necessidade de apreciar a proposta que 240 

visa retirar a exigência de que os projetos de fiscalização estejam vinculados ou 241 

relacionados ao SIFA. A proposta seria a aprovação ad referendum do Plenário, tendo 242 

em vista os prazos estabelecidos pelo regulamento do PRODER. Foi determinado pela 243 

DIREX que será apresentada ao Plenário a alteração do texto para ser apreciada e 244 

posteriormente serão avaliados os desdobramentos, inclusive no orçamento. 245 

 246 

6. AGENDA PARA A PRÓXIMA REUNIÃO 247 

� Reunião DIREX, no dia 20 de março de 2019, em Brasília/DF. 248 

 249 

 250 

7. ENCERRAMENTO 251 

Ao final, o Presidente Mauro Kreuz agradeceu a presença dos membros da 252 

Diretoria Executiva, dando por encerrada a reunião. 253 

 
Lida e aprovada a ata, assinam: 

 
 

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

CRA-CE nº 1048 CRA-SP nº 85872 


