
 

 

 

ATA DA 7ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CFA DE 2019 1 

 2 

 3 

Data:  05 de junho de 2019 4 

Horário: 14h às 18h  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 

C – Convidados 25 

1. Adm. Amilcar Pacheco dos Santos 26 

2. Adm. José Carlos de Sá Colares 27 

 28 

 29 

ASSUNTOS EM DISCUSSÃO 30 

 31 

1. ABERTURA 32 

O Presidente Mauro Kreuz cumprimentou os Diretores Executivos e demais presentes, 33 

dando-lhes boas-vindas. 34 

 35 

2. Apreciação da Ata da 6ª reunião da Direx, realizada nos dias 16 e 17 de maio de 2019, 36 

em Brasília/DF 37 

Aprovada, por unanimidade, a ata em apreço. 38 

 39 

3. CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS 40 

 O Presidente Mauro Kreuz solicitou o registro do seu repúdio, assim como de toda a 41 

Diretoria Executiva, à correspondência distribuída pelo Ex-Presidente Wagner Siqueira, 42 

conforme Anexo nº 1. 43 

 44 

4. COMUNICAÇÕES/DELIBERAÇÕES 45 

4.1. Relato da ação do CFA junto ao escritório do Ministro Carlos Ayres Britto. 46 

(Presidente/ASJ) 47 

 O Assessor Jurídico do CFA, Adv. Marcelo Dionísio, noticiou que, em virtude da 48 

seriedade da causa que trata da desobrigação de pagamento de anuidade, que atinge o CFA 49 

e outros Regionais, foi contratado o escritório em referência para trabalhar na ação. O 50 

escritório tem repassado as ações tomadas. Noticiou que a fundamentação da defesa foi 51 

extensa e muito bem feita. Acrescentou que essa ação será um divisor de águas, se ganha 52 

pelo Sistema CFA/CRAs. 53 

 54 
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4.2. Apreciação de Projetos do PRODER. (Vice-Presidente) 55 

A DIREX aprovou os projetos dos CRAs de Mato Grosso e Paraíba. Encaminhamento 56 

ao Plenário. 57 

 58 

4.3. Prestação de Contas dos CRAs em 2017. (AUD)  59 

� CRA-MS, CRA-PA, CRA-PI 60 

A DIREX aprovou a prestação de contas do CRA-MS, cujo parecer foi pela aprovação 61 

com ressalva. Foram retiradas de pauta as prestações de contas dos CRAs do Piauí e do 62 

Pará, o primeiro por solicitação do próprio Regional, para apresentação de providências e/ou 63 

justificativas sobre o relatório de auditoria; e o segundo por solicitação da Auditoria do CFA, 64 

em função do recebimento das microfilmagens enviados pelo Banco do Brasil, de 228 65 

cheques emitidos em 2017, os quais poderão acrescentar novos fatos à análise.  66 

 67 

4.4. Prestação de Contas do PRODER em 2017. (AUD) 68 

� CRA-GO, CRA-PR, CRA-RS, CRA-SP, CRA-SE 69 

A DIREX aprovou os pareceres das prestações de contas de dois projetos do CRA-GO 70 

dois projetos do CRA-SP, um projeto do CRA-SE e outro do CRA-PR, todos pela aprovação. 71 

Aprovado também o parecer da prestação de contas do CRA-RS, pela aprovação com 72 

ressalva (não aplicação dos recursos financeiros). Os pareceres serão apreciados pelo 73 

Plenário. 74 

Na ocasião, o Cons. Fábio Macedo expôs que no passado apresentou o 75 

questionamento sobre a obrigatoriedade de aplicação dos recursos e a sua devolução com os 76 

valores atualizados. O Cons. Carlos Alberto disse que são dois pontos apontados: a 77 

obrigatoriedade da aplicação, que a regra diz que o recurso recebido deve se manter 78 

aplicado, em função disso, cobra ou não a aplicação. Sobre o assunto, o Adv. Marcelo 79 

Dionísio esclareceu que a obrigatoriedade da aplicação dos recursos existe com base na 80 

legislação vigente espelhado no que é aplicado na Administração Pública Federal. O 81 

Superintendente Douglas Evangelista esclareceu que a orientação é que se o recurso 82 

retornar, a sua devolução deve ser feita com o correspondente da aplicação e o gestor é 83 

responsável. 84 

O Auditor Marcelo Coutinho esclareceu que em função de questionamentos, foi feito um 85 

estudo mais profundo, e verificou-se que o TCU entende que deve ser ressalvadas as contas, 86 

caso a devolução seja feita sem a aplicação, porém sem a obrigatoriedade de cobrança ao 87 

gestor. Citou que há Regionais que fizeram da diferença da aplicação, entretanto, 11 88 

Regionais não repassaram a diferença da aplicação. 89 

O Cons. Carlos Alberto afirmou que desconhece a alteração da legislação, que obriga a 90 

aplicação dos recursos. Se o TCU entende diferente, não altera a legislação atual. O Auditor 91 

Marcelo Coutinho esclareceu que a Resolução está alinhada com a orientação do TCU, 92 

obriga a aplicação, mas a obrigatoriedade de devolução foi retirada. Foi dito que nove 93 

Regionais fizeram a devolução com o valor da aplicação dos recursos e outros 11 não 94 

devolveram o correspondente à aplicação. Em discussão, houve, ainda, manifestações dos 95 

Diretores presentes sobre o tema.  96 

Ao final, sobre a obrigatoriedade de aplicação dos recursos do PRODER e a sua 97 

devolução com os valores atualizados, foi determinado que, caso seja apresentada uma 98 

proposição a respeito, a questão tramitará na CAF e passará pelo PRODER e pela Auditoria, 99 

para buscar uma solução. 100 

 101 

4.5. Controle de Recebimento de Balancetes/Cotas Partes. (CAF)  102 

O Cons. Rogério Cristino noticiou sobre o cumprimento das obrigações dos Regionais 103 

com o repasse de balancetes e cotas partes. 104 

 105 
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4.6. Disponibilidade Financeira. (CAF) 106 

 O Cons. Rogério Cristino repassou os informes financeiros do CFA. Foi relatado que 107 

todos os pagamentos do CFA foram realizados, exceto os referentes ao SIFA. Destaque para 108 

o acompanhamento de contratos e aditivos para evitar problemas com vencimento de 109 

contratos sem a devida renovação. Foi citada a importância de impressão do manual do 110 

Fiscal de Contrato, que na próxima reunião da DIREX deverá ser apreciado.  111 

 Na oportunidade, foi solicitada a substituição de equipamentos tecnológicos, como 112 

impressoras e computadores (CIN), tendo sido esclarecido que foi encaminhada a todas as 113 

Câmaras a solicitação de envio das necessidades, cujo prazo expirou no mês passado, a CIN 114 

fez o levantamento para o novo sistema que entrará em teste para aluguel de equipamentos.  115 

O Presidente informou que em 2017 e 2018 foram gastos R$ 59.000.000 equivalente 116 

aos dois orçamentos mais a reserva técnica, no entanto a receita líquida caiu 2%, a despesa 117 

de pessoal, que se encontrava em 28%, agora está em 47%. Será necessária a contenção de 118 

despesas, além disso será implementado o código de conduta, a avaliação de desempenho e 119 

o manual de fiscalização de contrato. Será necessário atingir metas. Em referência, o 120 

Superintendente Douglas Evangelista citou que ano passado foi realizado um curso de 121 

acompanhamento de contratos, todos que participaram do curso estão capacitados para fazer 122 

o acompanhamento dos contratos. Foi destacado que o Fiscal de contrato será nomeado por 123 

portaria e assumirá a responsabilidade formal. 124 

 125 

4.7. Informes do Parlamento (CEAP) 126 

O Cons. Carlos Alberto Ferreira Júnior comentou sobre o PLS 439, que trata de 127 

produtos típicos do Administrador, citando que houve um parecer contrário pela reprovação 128 

do projeto e a retirada do projeto de pauta. Destacou que há uma indisposição do Governo 129 

pela aprovação desse projeto. A CEAP está trabalhando para que o PLS não seja instinto e 130 

tentar amenizar de alguma forma visando aprova-lo a fim de garantir o campo da profissão. 131 

Foi citado ainda o projeto que trata da desobrigação do pagamento da anuidade, 132 

destacando que a OAB é o principal alvo do Governo. Houve uma reunião do “Conselhão” e 133 

foi criado um subgrupo com a ideia de marcar uma audiência com o Ministro Toffolli. Citou 134 

que há uma grande dificuldade em aprovação de medidas provisórias na Câmara, sendo que 135 

duas passaram do prazo. O Presidente Mauro Kreuz esclareceu que o Presidente do CRA-136 

PR, Sérgio Lobo trouxe o retorno de reunião realizada com o Ministro da Educação que 137 

avisou que o Governo já acabou com os Sindicatos e fará o mesmo com os Conselhos de 138 

Fiscalização Profissional.  139 

 140 

4.8. Seção de Registro e atuação profissional dentro da CFR.   141 

O Cons. Carlos Alberto Ferreira Júnior apresentou a proposta de criação de uma seção 142 

específica de registro e atuação profissional dentro da CFR, a exemplo de outras seções 143 

existentes, como na CAF. Em discussão, foi questionado sobre a necessidade de 144 

fragmentações no setor, uma vez que seria possível fazer a distribuição das demandas e 145 

após o debate a proposta foi retirada de pauta. 146 

 147 

4.9. E-mail do Adm. Rogério Bohn solicitando delimitação sobre a atuação da atividade 148 

de Coaching. (CFR) 149 

O Cons. Carlos Alberto Ferreira Júnior apresentou proposta do Adm. Rogério Bohn para 150 

que o CFA delimite a atuação da atividade de Coaching. O Cons. Carlos Alberto propôs 151 

discutir o assunto, embora o CFA já tenha aprovado um parecer sobre a matéria, em 2010, e 152 

compartilhado com os CRAs. A proposta é reavivar a questão levando em consideração as 153 

modalidades que surgiram na área. Lido parecer já expedido aos Regionais, relatado em 25 154 

de agosto de 2010, de autoria do Adm. Armando Lôbo, contrário de que a atividade não é 155 

privativa da Administração. O Cons. Diego Costa afirmou que é Coach e esta não é uma 156 

formação do campo da Administração, trata-se de desenvolvimento de uma habilidade 157 
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pessoal que permite o desenvolvimento pessoal, profissional ou com pessoas. Entende que 158 

Coach é uma atividade e não uma profissão. 159 

Foi proposto fazer um alinhamento com o Adm. Rogério Bohn para a apresentação da 160 

questão na sessão “Outros Assuntos”, para abertura da discussão e, se for o caso, pode ser 161 

encaminhado para a Câmara para aprofundamento dos estudos, o que teve a anuência da 162 

DIREX. 163 

Na oportunidade, o Cons. Gilmar Camargo citou que foi sancionada a lei para criação 164 

de empresas de crédito, que define a obrigatoriedade de registro no órgão competente. Foi 165 

citado que as empresas têm entrado em contato com a COAF, que tem encaminhado para os 166 

Conselhos de Administração e Economia, porém foi apresentada a preocupação quanto ao 167 

Conselho de Economia tentar regulamentar esse tipo de registro, que compõe o campo da 168 

Administração. 169 

 170 

4.10. Ferramenta de Gestão na CDI 171 

O Cons. Diego Costa apresentou a ferramenta de gestão da CDI, considerada 172 

inovadora no mercado. A nova metodologia teve início em 19 de março com ciclos de trabalho 173 

de 15 dias (sprint), facilitando a mensuração dos resultados das entregas das demandas que 174 

foram acima de 70%. O Presidente Mauro Kreuz questionou sobre a possibilidade de 175 

expandir a metodologia para outras Câmaras, caso seja possível sua aplicação. O Cons. 176 

Diego informou que a CDI está à disposição para compartilhar com as áreas interessadas. 177 

 178 

4.11. Informes sobre a presença do Governador de Tocantins, Sr. Mauro Carlesse , e da 179 

Prefeita de Palmas, Srª. Cinthia Ribeiro, na Plenária de Junho/2019 (CRIE) 180 

O Cons. Gilmar Camargo comunicou que estarão presentes na reunião plenária o 181 

Secretário de Administração do Estado, Adm. Edson Cabral, e a Prefeita de Palmas. 182 

 183 

4.12. Publicações de editais (CRIE) 184 

O Cons. Gilmar Camargo informou que foram publicados, dia 23/05, os editais para que 185 

os CRAs interessados se candidatem a realizar os seguintes eventos: Encontro Regional dos 186 

Profissionais de Administração (data limite para envio dos projetos pelos Regionais - 28/06), 187 

Missão Internacional à Harvard (entre 05 a 16 de outubro/2019), Missão Internacional à 188 

Lisboa (entre 07 e 15 de dezembro/2019), ENBRA (data limite para entrega dos projetos até 189 

26/07) e FOGESP (data limite para entrega dos projetos até 26/07), além do edital para 190 

liberação de recursos financeiros a eventos dos CRAs, cuja data limite para a entrega dos 191 

projetos é até 12 de julho. 192 

O Presidente Mauro Kreuz comentou que em gestões anteriores não houve no CFA um 193 

trabalho no sentido de regulamentar as ações da Câmara, parabenizando toda a CRIE pelo 194 

trabalho realizado. 195 

 196 

4.13. Academia Corporativa de Administração – ACAdm. (CFP)  197 

O Cons. Mauro Leônidas informou que já foi desenvolvido o escopo do que será a 198 

ACAdm. Ressaltou que o Sebrae poderá ser um grande parceiro, para trazer cursos de 199 

formação para o Sistema CFA/CRAs, além das IES. Citou que haverá uma reunião com 200 

representantes da Web Aula, para além dos cursos de prateleira, há os cursos próprios do 201 

IGM, GESAE, Responsável Técnico, Perícia, entre outros de interesse próprio. Há um 202 

material físico que deverá ser transformado para o meio digital. A Câmara está analisando 203 

parcerias.  204 

O Presidente Mauro Kreuz comentou que é preciso gerar o desapego, sugerindo que 205 

não se mencione mais a Faculdade Corporativa, que não pertencia ao Sistema CFA/CRAs, e 206 

começar a assimilar a ACAdm, que é do Sistema. A CFP quer adquirir a plataforma 207 
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inteligente, de forma a facilitar o contato com o aluno e os procedimentos administrativos, 208 

inclusive entrega de certificado de forma online. 209 

 210 

4.14. Programa de Capacitação e de Formação de Multiplicadores de Conhecimentos 211 

em MPEs (4ª fase). (CFP)  212 

O Cons. Mauro Leônidas informou da formação da Rede de Administradores – 213 

resultados da reunião com o Secretário da SEMPE, José Ricardo de Almeida, resultado da 214 

reunião de março. Comentou que as aulas inaugurais contarão com a presença do 215 

Subsecretário de Desenvolvimento das MPEs, Empreendedorismo e Artesanato, do Ministério 216 

da Economia, José Ricardo da Veiga, que deverá estar presente também na entrega dos 217 

certificados. Citou que desde a educação básica (fundamental e médio) haja o conhecimento 218 

do empreendedorismo. As inscrições irão até 09/06/2019.  219 

Informou que estão inscritos no programa: Acre – 22 inscritos, Amazonas – 84 inscritos, 220 

Amapá – 54 inscritos, Espírito Santo – 168 inscritos, Rio Grande do Norte – 120 inscritos e 221 

Rio Grande do Sul – 100 inscritos. 222 

 223 

4.15. Pesquisa Nacional Perfil, Formação, Atuação e Oportunidades de Trabalho dos 224 

Profissionais de Administração. (CFP) 225 

O Cons. Mauro Leônidas comentou sobre o cronograma e a definição dos estados que 226 

receberão a equipe técnica da FIA para as reuniões de grupo. 227 

 228 

4.16. 30º Enangrad – Encontro dos Cursos de Graduação em Administração. (CFP)  229 

O Cons. Mauro Leônidas comentou que o convênio a ser assinado apresentará as 230 

contrapartidas definidas pela Presidência do CFA e da Angrad e pela Diretoria da CFP em 231 

reunião realizada na sede do CFA, em 11/03/2019. Haverá espaço na programação, além de 232 

stand. Sobre o assunto, o Cons. Gilmar Camargo informou que foi acertado com o 233 

Superintendente do CRA-MG a união dos stands do Regional com o do CFA e serão 234 

apresentados todos os produtos do CFA. O Presidente Mauro Kreuz destacou que sejam 235 

trabalhados a Certificação, as MPEs e a Pesquisa. 236 

Na oportunidade, o Cons. Mauro Leônidas comentou sobre a premiação de Prefeito 237 

Empreendedor e comentou que há a intenção de a Secretaria conceder o prêmio para o 238 

município. Será utilizada como ferramenta o IGM. 239 

 240 

4.17. Relato das atividades desenvolvidas pela CEPE.  241 

A Cons. Gracita Hortência apresentou relatório das atividades da CEPE com a 242 

apresentação do GSAE e as parcerias firmadas, sendo alvo de interesse de diversos 243 

municípios. Destacou a reunião na CGU para a Secretaria de Transparência, que gerou outra 244 

reunião importantíssima na Agência Nacional das Águas. Informou que o CFA tem firmado 245 

acordos de cooperação com algumas Prefeituras e que o programa está em ampla expansão.  246 

O Presidente Mauro Kreuz destacou a necessidade de fomentar o profissional da 247 

Administração naquele município, naquela região, naquele estado, essa é a reciprocidade 248 

esperada. O sistema foi apresentado para representantes do Ministério de Ciência e 249 

Tecnologia. Na sequência, a Cons. Gracita apresentou o relato das ações e atividades da 250 

CEPE. Foi recomendado o envio de expediente em agradecimento ao CRA-MT pelo apoio ao 251 

evento 49º Congresso Nacional de Saneamento da Assemae.   252 

A Cons. Gracita comentou sobre o envio de Carta mostrando o mercado profissional 253 

para a área da saúde, e às IES que incluam disciplinas relacionadas à gestão da saúde e 254 

cursos nesta área. 255 

 256 

4.18. Acordo de Cooperação com a Prefeitura de Nova Alvorada do Sul/MS. (CEPE) 257 
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A Cons. Gracita Hortência informou sobre Audiência Pública em Nova Alvorada do 258 

Sul/MS e assinatura do Acordo de Cooperação. 259 

 260 

4.19. Resultado do Tribunal de Justiça de Palmas (CEPE) 261 

A Cons. Gracita Hortência informou sobre decisão judicial embasada em dados do 262 

GESAE. 263 

 264 

4.20. Acordo de Cooperação com o Ministério de Desenvolvimento Regional. (CEPE)  265 

Informes sobre a parceria. 266 

 267 

4.21. Informes sobre o andamento do projeto Workshop de Gestão Pública nos CRAs. 268 

(CGP)  269 

O Cons. Fábio Macedo relatou sobre os preparativos para a realização do Workshop. 270 

 271 

4.22. Informes sobre o resultado do workshop realizado em Manaus, nos dia 30 e 31/05. 272 

(CGP) 273 

O Cons. Fábio Macedo apresentou o resultado do Workshop em Manaus, citando que 274 

em linhas gerais foi bastante positivo, com sugestão de que haja mais eventos do gênero. 275 

O Presidente Mauro Kreuz questionou se já há como perceber melhoria da estima 276 

profissional e o crescimento da atividade fim do Sistema CFA/CRAs. Foi exposto que já é 277 

sentido movimentos neste sentido, como melhoria das expectativas, fortalecimento da estima 278 

do profissional e da profissão e da receptividade positiva dos profissionais e de instituições, 279 

bem como maior visibilidade e respeito ao Sistema CFA/CRAs. 280 

O Presidente recomendou encaminhar à CDI as sinalizações positivas recebidas. 281 

 282 

4.23. Atualização do calendário de apresentações. (CGP) 283 

O Cons. Fábio Macedo apresentou o cronograma de apresentações do IGM em outras 284 

regiões do País.  285 

 286 

4.24. Introdução do IGM no meio acadêmico. 287 

O Cons. Fábio Macedo repassou os informes sobre as ações realizadas no meio 288 

acadêmico. 289 

 290 

4.25. Sugestão e discussão do texto da RN 546 – que dispõe sobre a concessão de 291 

isenção de débitos pelos Conselhos Regionais de Administração, e da outras 292 

providências, referente ao art. 6º. (Ouvidoria) 293 

O Cons. José Colares relatou que recebeu uma manifestação do Administrador 294 

registrado, solicitando a remissão dos débitos de anuidade junto ao CRA-MG. Na ocasião, o 295 

mesmo foi informado sobre a RN 546, de 04/07/2018, porém foi questionado quanto ao “Art. 296 

6º: Os casos omissões serão resolvidos pelo CFA”. Em decisão, foi determinado o 297 

encaminhamento à CAF, que deverá analisar a questão em conjunto com a Ouvidoria. 298 

 299 

5. OUTROS ASSUNTOS  300 

� Reformulação Orçamentária CRA-GO – Na oportunidade, o Cons. Rogério Cristino 301 

apresentou solicitação do CRA-GO para reformulação orçamentária prevendo acréscimo 302 

de 5%, equivalente à diferença de R$ 200.000,00 ao valor apresentado anteriormente. A 303 

proposta foi analisada e aprovada pela DIREX, por unanimidade. 304 

 305 

� Prêmio Guerreiro Ramos – Inovação na Gestão Pública – O Cons. Fábio Macedo 306 

apresentou o regulamento da premiação, destacando que será apresentado ao Plenário. 307 

O Presidente Mauro Kreuz esclareceu que foi feito um alinhamento de valorizar a Gestão 308 

Pública e foi criada uma trilha endossada pelo prêmio, além de eventos e outras ações e 309 
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atividades desenvolvidas e voltadas para a área. O Presidente Mauro Kreuz manifestou a 310 

respeito e citou que o estudo da Administração é um diferencial no mercado. Na ocasião, 311 

informou que foi fechado acordo de cooperação por intermédio do Ministério da 312 

Economia, representado pela Secretaria de Gestão, a Fundação Escola Nacional de 313 

Administração Pública e o CFA. O Cons. Fábio Macedo comentou sobre formação por 314 

multiplicadores em Foz do Iguaçu e Londrina. 315 

 316 

� Relatório do CRA-PA – O Cons. Amilcar Pacheco apresentou levantamento feito sobre o 317 

CRA-PA e a recuperação da capacidade de sanar suas dívidas, citando que não há ainda 318 

o valor exato e total dos débitos. Pelo parecer sobre a conclusão da prestação de contas, 319 

que cita que tendo em vista os danos ao erário foi recomendado a providência urgente de 320 

comunicação ao Plenário e outros órgãos responsáveis para buscar o ressarcimento dos 321 

cofres do Regional, tendo sido proposto à Junta Interventora sugerir ao Plenário do CFA 322 

o levantamento as responsabilidades administrativas e financeiras antes do próximo 323 

processo eleitoral. Manifestou agradecimentos, mais uma vez, à toda equipe do CFA que 324 

auxilia e apoia aquele Regional. 325 

 326 

� Eventos realizados no Ceará – O Cons. Rogério Cristino comentou sobre os eventos 327 

realizados no Ceará, citando a importância para os profissionais daquele Estado. 328 

Manifestou agradecimentos aos envolvidos. O Presidente Mauro Kreuz agradeceu a 329 

receptividade e a acolhida. 330 

 331 

� Fórum das Mulheres – O Cons. Gilmar Camargo relatou o andamento dos trabalhos de 332 

planejamento do evento.  333 

 334 

� Calendário de reuniões do CFA – O Presidente Mauro Kreuz citou que no calendário de 335 

reuniões do Conselho Federal estão previstas duas reuniões plenárias: uma em João 336 

Pessoa e outra em Porto Velho, que em função da necessidade de contenção de 337 

despesas, propôs que fosse apresentada ao Plenário a proposta de alteração no 338 

calendário de reuniões do CFA para que estas sejam realizadas na sede do CFA. Foi 339 

sugerido que o Presidente do CFA faça contato prévio com os Presidentes destes 340 

Regionais para esclarecer a questão. Em votação, a proposta foi aprovada pela DIREX. 341 

Encaminhamento ao Plenário. 342 

 343 

� SIFA – O Presidente Mauro Kreuz informou as providências tomadas sobre o SIFA. Foi 344 

feito expediente aos 15 Regionais que possuem o SIFA e comunicada uma estratégia 345 

para a execução do sistema, com informações privilegiadas para retirar os Regionais do 346 

“apagão”. Foi elaborado o termo de referência para a contratação. Entretanto, citou o 347 

episódio que envolveu o Presidente do CRA-PE, que respondeu o ofício com palavras 348 

jocosas para todos e comunicou inclusive a empresa Fattoria, esta, por sua vez, 349 

interrompeu o serviço ao ter conhecimento e prejudicou todos Regionais que dependiam 350 

do sistema, neste momento de extrema gravidade em razão da própria empresa. Foi 351 

exposta a necessidade de apresentação de denúncia e abertura de processo ético contra 352 

o referido Administrador, que não agiu de boa fé com a divulgação de um documento de 353 

sigilo institucional, em um ato gravíssimo contra a instituição. Foi mencionado que se 354 

fosse em uma empresa privada este profissional estaria demitido, se fosse no Congresso 355 

Nacional pediria a cassação. Acredita que ações contra a instituição devem ser contidas, 356 

principalmente quando prejudicam todos os Regionais envolvidos e que se encontram em 357 

dificuldades em razão da operacionalização do sistema. O Cons. Mauro Leônidas citou 358 

que não há cabimento a divulgação de um documento de sigilo institucional a uma 359 

empresa prestadora de serviço que se encontra em litígio. Sobre a questão, o Adv. 360 

Marcelo Dionísio prestou esclarecimentos sobre o previsto no Código de Ética. Em 361 
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decisão, a DIREX foi favorável, por maioria dos votos, à abertura de processo ético 362 

contra o Presidente do CRA-PE, com abstenção do Presidente Mauro Kreuz e do Cons. 363 

Carlos Alberto Ferreira Junior. Na ocasião, o Cons. Amilcar Pacheco também apresentou 364 

a necessidade de abertura de processo ético contra os Administradores Mizael Lima e 365 

Aldemira Drago, em virtude de fatos ocorridos no CRA-PA, já de conhecimento da 366 

Diretoria Executiva. A DIREX foi favorável à tomada de providências com urgência. 367 

 368 

� Processo Eleitoral – O Presidente Mauro Kreuz informou que a CPE apresentará a 369 

minuta da Resolução Normativa para as próximas eleições. Foi proposto que seja 370 

colocado em caráter de urgência no Plenário, o que foi acatado.  371 

 372 

� Procedimento de Resolução Normativa – O Presidente Mauro Kreuz informou que será 373 

feita apresentação e novo fluxograma do procedimento de tramitação de Resolução 374 

Normativa, em obediência às normas da ISO. 375 

 376 

6. AGENDA PARA A PRÓXIMA REUNIÃO 377 

� Reunião Direx, no dia 03 de julho de 2019 , em Florianópolis/SC. 378 

 379 

7. ENCERRAMENTO 380 

Ao final, o Presidente Mauro Kreuz agradeceu a presença dos membros da Diretoria 381 

Executiva e demais presentes, dando por encerrada a reunião. 382 

 
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 


