
 

 

 

ATA DA 6ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CFA DE 2019 1 

 2 

 3 

Data:  16 e 17 de maio de 2019 4 

Horário: 14h às 18h (16/05) e 09h às 12h (17/05) 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 – Convidados 22 

1. Adm. Amilcar Pacheco dos Santos 23 

2. Adm. José Carlos de Sá Colares 24 

 25 

C – Ausência justificada 26 

1. Adm. Cláudia de Salles Stadtlober – RS, Diretora da CFP 27 

 28 

ASSUNTOS EM DISCUSSÃO 29 

 30 

1. ABERTURA 31 

O Presidente Mauro Kreuz cumprimentou os Diretores Executivos e demais presentes, 32 

dando-lhes boas-vindas. Na ocasião, comentou sobre a satisfação em receber a medalha da 33 

55ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Comentou, ainda, sobre a 34 

reunião para as tratativas com a Organização Latino Americana de Administração – OLA e  35 

sobre o encontro com o Movimento contra a Corrupção, citando que instituições importantes 36 

integraram o encontro. Manifestou agradecimentos ao Presidente do CRA-AM, Adm. Inácio 37 

Borges, pela oportunidade, que na ocasião citou a intenção de levar o movimento para o 38 

“Conselhão”. O Presidente Mauro Kreuz agradeceu e manifestou a sua homenagem aos 39 

membros da Diretoria Executiva pelo apoio e atuação na gestão compartilhada. 40 

 41 

2. CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS 42 

Não houve destaque. 43 

 44 

3. Apreciação da Ata da 5ª reunião da Direx, realizada no dia 24 de abril de 2019, em 45 

Brasília/DF. 46 

Aprovada, por unanimidade, a ata em apreço, com ajustes do Cons. Gilmar Camargo 47 

quanto ao registro da atuação do CFA na Marcha dos Prefeitos. 48 

O Presidente Mauro Kreuz noticiou que foi realizada reunião com representante do 49 

SINDECOF – Sindicato dos Empregados dos Conselhos de Fiscalização e Afins – e tudo 50 

indica que será finalizado o processo de negociação, citando que deixou claro que não 51 

havendo concordância com a proposta, poderá levar ao litígio. Assim, acredita que será 52 

pacificada a questão e redigido o texto final para assinatura. Anunciou que o CFA está 53 

analisando processo de negociação de desligamento de colaboradores mais antigos, de 54 

forma a seguir a legislação vigente.  55 
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4. COMUNICAÇÕES/DELIBERAÇÕES 56 

4.1. Apreciação do Controle de Recebimento de Balancetes/Cotas Parte. (CAF)  57 

Informes sobre o envio de balancetes e cotas partes dos CRAs.  58 

 59 

4.2. Disponibilidade Financeira. (CAF)  60 

Informes sobre os dados financeiros do CFA. 61 

 62 

4.3. Enceramento do contrato com a empresa responsável pelo sistema de Bigdata. 63 

(CFR)  64 

O Cons. Carlos Alberto Ferreira comentou sobre o término do contrato com a empresa 65 

responsável pelo sistema BigData, citando que o custo se dividia entre uma parte fixa e outra 66 

variável. Informou que o contrato venceu, porém será negociado novamente para viabilizar a 67 

utilização do sistema. A forma de trabalhar agora será por demanda e a utilização do sistema 68 

não será exclusiva apenas aos Regionais que utilizam o SIFA. Citou que está em análise um 69 

projeto piloto no CRA-GO com novas diretrizes de fiscalização. Esclareceu que o ENAF será 70 

realizado no modelo de oficina, será trabalho. Sobre o tema, o Cons. Fábio Macedo colocou 71 

que algumas questões não estão previstas na Resolução, inclusive de inatividade, o que 72 

devem ser avaliadas pela CFR. 73 

Com a palavra, o Cons. Amilcar Pacheco comentou que considera o Big Data uma 74 

ferramenta muito importante, relatou que houve dificuldades com a Fattoria e com a inserção 75 

de MEIs e empresas não ligadas ao campo da Administração, como padarias, salões, 76 

caminhoneiros. Citou que não sabia que o pagamento do Big Data era mensal, acredita que 77 

deve ser mantida a utilização do sistema, porém em outros moldes. O Cons. Carlos Alberto 78 

comentou que a busca será feita nos últimos cinco anos, primeiramente buscando 79 

profissionais que já conhecem o Sistema CFA/CRAs. 80 

Com relação ao SIFA, o Cons. Carlos Alberto Ferreira Júnior expôs que a fiscalização 81 

no CFA tem atuado de forma acessória, uma vez que é realizada in loco. Assim, foi definido 82 

que o CFA atuará diretamente na fiscalização dos Conselhos Regionais. Foi apresentado 83 

levantamento dos resultados dos processos julgados no CFA, com dados de todos os 84 

Regionais, que deixa a ineficiência dos resultados com a efetivação dos registros. 85 

O Cons. Fábio Macedo manifestou a sua preocupação quanto à estrutura jurídica dos 86 

Regionais nas questões que envolvem registro, o que já gerou problemas e jurisprudências 87 

negativas para o Sistema CFA/CRAs. O Presidente Mauro Kreuz destacou que se deve levar 88 

em consideração de que nove CRAs concentram 90% dos registros. 89 

Sobre o SIFA, o Presidente Mauro Kreuz noticiou que o CFA tomará medidas judiciais  90 

contra a empresa Fattoria, inclusive para reaver os bancos cadastrais dos 15 Regionais. Foi 91 

esclarecido que o contrato foi firmado e gerido com sucessivos erros desde o princípio, além 92 

disso, a Fattoria não entregou todos os módulos e a funcionalidade dos mesmos previstos em 93 

contrato, o que configura quebra das obrigações do contrato. Se necessário, o acerto será 94 

feito judicialmente, citando que o CFA é um grande credor da referida empresa.  95 

 96 

4.4. ENAF Escopo: Fixação de metas e remuneração variável. (CFR)  97 

O Cons. Carlos Alberto comentou que será proposto na ENAF a possibilidade de 98 

criação de mecanismo de fixação de metas de fiscalização com remuneração variável 99 

relacionada com a produtividade dos Fiscais, que, se for implementada, deverá ser 100 

regulamentada por meio de Resolução Normativa. 101 

 102 

4.5. Seção de Registro e atuação profissional dentro da CFR.  103 

O Cons. Carlos Alberto Ferreira Júnior apresentou proposta sobre a criação de seção 104 

específica dentro da CFR para ficar a cargo dos assuntos de Registro e Atuação Profissional 105 

no Sistema CFA/CRAs, a DIREX deverá refletir sobre o tema e discutir novamente na próxima 106 

reunião. 107 
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4.6. Academia Corporativa da Administração – ACAdm (CFP)   108 

O Cons. Mauro Leônidas informou que foi aprovado na última plenária a ideia de que a 109 

ACAdm seja diferente do que está sendo feito. O funcionamento seria em forma de parceria, 110 

com cursos oferecidos nos CRAs, por meio de plataforma gerenciada pelo CFA na 111 

modalidade EAD. Informou que já foi feito contato com fornecedores. Será necessário 112 

analisar formas de diminuir custos e a necessidade ou não de realizar processo licitatório.  113 

Sobre o assunto, o Cons. Rogério Ramos destacou que o quantitativo não é importante 114 

e sim os cursos para GESAE, IGM, Responsabilidade Técnica, dentre outros de interesse. 115 

Sugeriu a retirada do termo “corporativa”. Em resposta, o Presidente Mauro Kreuz esclareceu 116 

sobre o significado do termo e a sua origem, citando que remete ao mercado, ao mundo 117 

corporativo, retirando o academicismo. O Presidente Mauro informou que a idéia veio dos 118 

multifornecedores, oferecendo formação livre, dentro do espírito de formação continuada, com 119 

conteúdos do CFA.  120 

 121 

4.7. Programa de Certificação Profissional em Administração do Sistema CFA/CRAs. 122 

(CFP)  123 

O Cons. Mauro Leônidas comentou sobre os resultados da reunião do Comitê 124 

Coordenador do Programa, dia 15/05/2019. A CFP fará contato com as instituições de ensino 125 

para que preparem os profissionais para a certificação. A FGV não abre mão do rigor da 126 

avaliação. A Certificação oferece avaliação de competências nas áreas de atuação do 127 

profissional da Administração – Administração e Seleção de Pessoal, Administração de 128 

Material/Logística, Administração Financeira, Administração Mercadológica 129 

(marketing)/Administração de Vendas, Administração de Produção. 130 

Sobre o Programa de Capacitação e de Formação em MPEs, o Cons. Mauro Leônidas 131 

informou que será realizada a aula inaugural nos Regionais que participarão do programa 132 

este ano – Acre (20/07), Amazonas (27/07), Amapá (03/08), Espírito Santo (24/08), Rio 133 

Grande do Sul (17/08), Rio Grande do Norte (10/08). Acrescentou que no cronograma está 134 

prevista a entrega dos certificados no CRA/PB (06/08) e CRA/RO (22/10).  135 

Foi apresentado quadro histórico de resultados das turmas de 2016, 2017 e 2018 e o 136 

relatório de satisfação e avaliação de reação, em média o índice de satisfação dos 137 

professores foi de 3,84 e das disciplinas 3,80 de todos os Estados já realizados. Lembrou que 138 

o Conselho Federal de Administração coordena o comitê temático para construir Base 139 

Nacional de Capacitação para MPE, Base Curricular de Empreendedorismo (Ensino 140 

Fundamental, médio e Superior), integra o Programa de Capacitação de Administradores para 141 

atendimento especializado às MPE. Informou que a CEF capacitará profissionais para o 142 

pacote de serviços do banco.  143 

Feita a exposição do folder desenvolvido pela CDI para divulgação da Certificação 144 

Profissional em Administração. O Cons. Diego Costa citou a existência da certificação do PMI. 145 

Na oportunidade, o Superintendente Douglas comentou que o Sebrae possui sua própria 146 

metodologia nos cursos que oferece, esclarecendo que em reunião com representantes no 147 

passado a instituição frisou que indica ao mercado os profissionais, porém que tenham sido 148 

formados pelo SEBRAE. 149 

 150 

4.8. Resultado do Workshop de Gestão Publica no CRA-MS. (CGP)  151 

O Cons. Fábio Macedo apresentou o resultado do Workshop de Gestão Pública, com 152 

mais de 600 pessoas, representação de cerca de 30 Prefeituras. O evento foi avaliado em 153 

média de 100%, quanto à relevância foi avaliado em 93%. O custo do evento foi em torno de 154 

R$ 18.000,00. Os reflexos do Workshop geraram contatos com o TCU e o Ministério da 155 

Economia, que já agendaram reunião. Outros Estados solicitaram inclusão no projeto: 156 

CRA/RS e CRA/MA, que, após análise, aprovou, por unanimidade, a inserção dos Regionais.  157 

 158 
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4.9. Apresentação dos Anais do FOGESP. (CGP)  159 

O Cons. Fábio Macedo anunciou que os anais do FOGESP estão prontos. Divulgação 160 

em formato digital e apresentou proposta de impressão de 500 exemplares. Média de 161 

impressão: formato simplificado: R$ 4,85 = R$ 2.435,00 ou formato capa dura maior: R$ 162 

27,81 = R$ 13.905,00. Posta em votação, a DIREX aprovou a impressão de 1000 exemplares 163 

no formato simplificado. 164 

 165 

4.10. Área de Projetos das Câmaras no site do CFA. (CDI) 166 

O Cons. Diego Costa anunciou que as Câmaras poderão alimentar a área de projetos 167 

no site do CFA. As senhas já estão com os Coordenadores das Câmaras. 168 

 169 

4.11. Apresentação de editais: (CRIE)  170 

� Missão Internacional 2019; 171 

Outubro – Universidade Havard / Dezembro – Lisboa – Startups 172 

Não haverá aporte financeiro do CFA. 173 

Em 27/05/2019, divulgação do edital e início do envio dos Anteprojetos  174 

 175 

� Eventos locais dos CRAs com apoio CFA 2019 176 

O valor total correspondente ao apoio financeiro do CFA a ser repassado ao CRA 177 

requerente será de até 15.000,00, condicionado a analise do projeto. 178 

 179 

� Encontros Regionais dos Profissionais de Administração 2019; 180 

Informado que a divulgação do edital e o início do envio dos anteprojetos estão 181 

previstos para o dia 20/05. Foi informado que os Estados foram divididos em regiões.  182 

 183 

� ENBRA 2020; 184 

O Cons. Gilmar Camargo anunciou que o edital está pronto.  185 

 186 

� FOGESP 2020 187 

O Cons. Gilmar Camargo anunciou que o edital está pronto. Na oportunidade, o Cons. 188 

Fábio Macedo comentou sobre a realização do evento no Amazonas, manifestando a 189 

satisfação pelo acolhimento recebido no Estado. 190 

 191 

4.12. Clube de Vantagens. (CRIE)  192 

O Cons. Gilmar informou que foi enviado ofício aos CRAs solicitando indicação de 193 

parceiros para inclusão no Clube de Vantagens, desde que cubram 75% do território nacional, 194 

com termo de compromisso com os CRAs para relacionar o Clube existente no Regional com 195 

o do CFA. 196 

 197 

4.13. Colóquio sobre Gestão da Saúde. (CRIE)  198 

O Cons. Gilmar Camargo comentou que o Colóquio foi adiado para o 2º semestre de 199 

2019. Noticiou que a Embaixada da França está interessadíssima na realização do evento.  200 

 201 

4.14. Informações sobre eventos da CRIE.  202 

� Reunião OLA 203 

O Cons. Gilmar Camargo relatou sobre a Assembleia Geral Ordinária de 204 

Representantes da OLA, com presença de 15 profissionais representantes da Argentina, do 205 

Uruguai, do Paraguai, da Bolívia, do Peru e do México. Repassados os informes sobre 206 

convênios, documentos, representações, situação dos membros. Citou que permanecem 207 

bastante presos ao formalismo, ressaltando que a organização não desenvolve todo o seu 208 

potencial. Mencionou que a OLA participará do Fórum Econômico Mundial, tornar uma 209 

organização mundial. Informou que o Peru convidou para o CONAIN em Cusco nos dias 21, 210 
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22 e 23 de junho/2019. O Presidente questionou à Diretoria se legitima o retorno e se for do 211 

entendimento o Diretor da CRIE seja o proponente na reunião de junho. Outra questão é o 212 

repasse do valor, quanto à legitimidade, tendo sido esclarecido pelo Adv. Marcelo Dionísio 213 

que uma vez que já se integrou e pode fazer no passado, teria que se resgatar os 214 

proponentes embasados anteriormente. Foi dito que cada país contribui com R$ 450.000,00 215 

divididos entre as entidades conveniadas.  216 

Em decisão, a DIREX aprovou o retorno, sendo o Cons. Gilmar Camargo o proponente 217 

para a reunião em junho e a ASJ/CFA deverá verificar a questão jurídica quanto à legalidade 218 

do repasse de recursos. Foi dito que o tema deve ser debatido e deliberado pelo Plenário. 219 

 220 

� Encontro Internacional 221 

O Cons. Gilmar Camargo repassou os informes sobre o andamento dos trabalhos. 222 

 223 

� Reunião Comissão do FIA; 224 

O Cons. Gilmar Camargo comentou sobre a reunião realizada em Palmas no dia 225 

02/05/2019. A Comissão se reuniu com a Prefeita do município, Sra. Cinthia Ribeiro, e com a 226 

ACIPA – Associação Industrial e Comercial de Palmas. Houve visita técnica ao local de 227 

realização do evento, no Centro de Convenções Arnaud Rodrigues (Parque do Povo). 228 

Sinalizou que na ocasião houve, ainda, entrevista para a CBN. 229 

 230 

� Encontro Mineiro dos Municípios; 231 

O Cons. Gilmar Camargo informou sobre a participação do CFA no Encontro Mineiro 232 

dos Municípios, que proporcionou maior visibilidade da profissão e do Sistema CFA/CRAs. 233 

Foi relatado que personalidades do Estado visitaram o stand do CFA. Foram feitos diversos 234 

contatos importantes, tendo sido citado que o Cons. Fábio Macedo facilitou muitos deles. 235 

 236 

� Congresso da ASSEMAE; 237 

O Cons. Gilmar passou os informes sobre o evento e a participação do CFA. 238 

 239 

� Decorações do dia das mães; 240 

O Cons. Gilmar Camargo anunciou que será feita a ambientação interna da sede do 241 

CFA com o motivo comemorativo principal do mês. Apresentou a decoração feita para o Dia 242 

das Mães com homenagem às colaboradoras do CFA.  243 

Na ocasião, foram repassados os informes sobre a realização do Fórum das 244 

Profissionais de Administração, que contará com mulheres de destaque que atuam em 245 

setores de dominância masculina. O evento foi idealizado para o público feminino.  246 

O Diretor manifestou sua satisfação e encantamento com o comprometimento dos 247 

estagiários Walisson, do Protocolo, e Thais, da CGP, durante a “Marcha do Prefeito”. 248 

 249 

5. OUTROS ASSUNTOS  250 

Resolução negociação de dívidas (CFR) – O Cons. Rogério Cristino mencionou a 251 

aprovação da Resolução em referência pelo Plenário e os impactos gerados aos Regionais 252 

que utilizam o SIFA. O Presidente Mauro Kreuz comentou que foi solicitada a análise da 253 

questão, uma vez que não há possibilidade de realizar o procedimento no SIFA, tendo sido 254 

solicitada a análise de efetuar a negociação manualmente e posteriormente inserir 255 

documentação no sistema. São duas questões, elaborar Resolução para regulamentar a 256 

situação dos Regionais que utilizam o SIFA e a segunda seria a possibilidade de estender aos 257 

débitos também de 2018, nos casos de negociação. Foi dito que será possível fazer uma 258 

retificação quanto ao prazo, para acrescer 2018, incluindo a data de 31/12/2018. Sobre a 259 

operacionalização da negociação foi dito que diz respeito a procedimentos internos do próprio 260 

Regional. 261 
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Fiscalização de contratos (CAF) – O Cons. Rogério Cristino esclareceu que o 262 

acompanhamento dos contratos é feito pelos gestores de contratos, assim será indicado por 263 

portaria, bem como uma segunda pessoa que também irá acompanhar. Foi citado que a 264 

legislação faz referência à necessidade do gestor do contrato e do fiscal de contrato, mas foi 265 

mencionado que em algumas áreas do CFA não há pessoal suficiente para eleger ambos. A 266 

questão está sendo alinhada na CAF. 267 

Resolução 558 (CAF) – Diárias e Jetons – O Cons. Rogério Cristino comentou sobre a 268 

possibilidade de refinar a discriminação das diárias concedidas aos colaboradores e 269 

estagiários que acompanham Conselheiros Federais em viagens. Foi determinado que o 270 

procedimento continuará como sempre foi aplicado. 271 

Cancela estacionamento do CFA (CAF) – Foi constituída uma comissão para fazer gestão 272 

junto ao GDF para resgatar a cancela do estacionamento do prédio sede do CFA, composta 273 

pelo  Superintendente Douglas Evangelista, Cons. Carlos Alberto Ferreira Júnior e pelo 274 

Presidente do CRA-DF, Adm. Udenir Silva. 275 

Certidão de regularidade (CFR) – O Cons. Carlos Alberto Ferreira apresentou 276 

questionamento do CRA-MG quanto à declaração de quitação de débitos. Foi informado pelo 277 

Coordenador da CFR que a questão foi enviada à Câmara, tendo sido identificada uma 278 

confusão sobre a emissão de certidão de regularidade que, para a CFR, essa certidão tem 279 

um escopo mais abrangente, pois comprova inexistência não só de débitos como de outros 280 

óbices, como processos éticos. O Presidente Mauro Kreuz sugeriu que o tema seja discutido 281 

com os Presidentes dos CRAs na próxima Assembleia de Presidentes, o que foi acatado pela 282 

DIREX.  283 

Encarte de Campanha de Fiscalização (CFR) – Foi apresentada a minuta do material 284 

desenvolvido destacando a importância do Conselho de Fiscalização Profissional para toda a 285 

sociedade.  286 

RBA – O Cons. Diego Costa mencionou a grande dificuldade de encontrar fontes para 287 

entrevistas e solicitou auxílio aos Conselheiros Federais para que façam indicações. 288 

Prêmio de Inovação da Gestão Pública/ Prêmio Guerreiro Ramos – Inovação na Gestão 289 

Pública – Foram apresentadas as propostas, tendo sido reforçada a prioridade de valorizar a 290 

comunidade da Administração, sendo essencial o registro no Sistema CFA/CRAs para 291 

participantes, inclusive para estudantes. Após a exposição, a DIREX aprovou as indicações 292 

apresentadas. Encaminhamento ao Plenário. 293 

IGM/CFA – O Cons. Fábio Macedo citou a apresentação do IGM/CFA para a Secretaria de 294 

Assuntos Federativos e para a Secretaria de Articulação Internacional, ambas da Presidência 295 

da República. O objetivo é firmar nos próximos dias um termo de cooperação técnica no qual 296 

constará a utilização do IGM/CFA pelo Governo Federal na avaliação das políticas públicas. 297 

Na oportunidade, o Cons. Fábio elogiou o trabalho da equipe da CGP, em especial o Adm. 298 

Cassio que é o melhor técnico do IGM. 299 

Informes do CRA-PA – O Cons. Amilcar Pacheco, Presidente interino do CRA-PA, informou 300 

que foi fechado o contrato do aluguel da nova sede do CRA-PA, no Edifício Rogélio 301 

Fernandez Business Center. Relatou que foi possível baixar o aluguel para R$ 6.000,00 com 302 

desconto nos primeiros meses e o contrato firmado por 24 meses, com opção de compra. Foi 303 

realizada a pesquisa de preço para projeto com Arquitetos para o novo layout do espaço, que 304 

deverá ser ocupado em setembro/2019, quando deverá ocorrer a inauguração da nova sede. 305 

O Cons. Amilcar manifestou seu agradecimento ao apoio do Presidente do CFA, Adm. Mauro 306 

Kreuz; Assessor Jurídico do CFA, Adv. Marcelo Dionísio; Auditor do CFA, Marcelo Coutinho; 307 

Coordenador do CRH/CFA, Adm. Isaias Santos; Coordenador da CIN/CFA, José Carlos 308 

Ferreira; ao Presidente do CRA-CE, Leonardo Macedo. Em referência, o Cons. Mauro 309 
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Leônidas parabenizou a Junta Interventora pelo belíssimo trabalho realizado no CRA-PA, 310 

manifestando os agradecimentos aos Conselheiros envolvidos que se deslocam ao CRA-PA 311 

para repassar seus conhecimentos àquele Regional e, ainda, pelo comprometimento e os 312 

resultados obtidos até o momento.  313 

PRODER – O Cons. Rogério Ramos comentou que o trabalho tem evoluído bem, com o 314 

repasse de recursos aos projetos já aprovados. Outros projetos serão apresentados ao 315 

Plenário na próxima reunião.  316 

 317 

6. AGENDA PARA A PRÓXIMA REUNIÃO 318 

� Reunião DIREX, no dia 05 de junho de 2019 , em Brasília/DF. 319 

 320 

7. ENCERRAMENTO 321 

Ao final, o Presidente Mauro Kreuz agradeceu a presença dos membros da Diretoria 322 

Executiva e demais presentes, dando por encerrada a reunião. 323 

 
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 


