
 

 

 

ATA DA 8ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CFA DE 2019 1 

 2 

 3 

Data:  03 de julho de 2019 4 

Horário: 9h às 18h  5 

Local:  Hotel Intercity – Florianópolis/SC 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. Francisco Rogério Cristino – CE, Diretor da CAF 13 

3. Adm. Carlos Alberto Ferreira Júnior – DF, Diretor da CFR 14 

4. Adm. Diego Cabral Ferreira da Costa – SE, Diretor da CDI 15 

5. Adm. Gilmar Camargo de Almeida – MG, Diretor da CRIE 16 

6. Adm. Gracita Hortência dos S. Barbosa – MS, Diretora da CEPE 17 

7. Adm. Fábio Mendes Macêdo – AC, Diretor da CGP 18 

 19 

B – Ausências justificadas 20 

1. Adm. Rogério Ramos de Souza – TO, Vice-Presidente 21 

2. Adm. Cláudia de Salles Stadtlober – RS, Diretora da CFP 22 

 23 

C – Convidados 24 

1. Adm. Amilcar Pacheco dos Santos 25 

2. Adm. José Carlos de Sá Colares 26 

 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. 33 

O Presidente comentou sobre reunião com a presença dos Diretores Fábio Macedo, 34 

Diego Costa e Gracita Hortência, para analisar meios de entrada do CFA na grande mídia. 35 

Citou que se incomoda em ver uma matéria de página inteira, como a publicada no Jornal 36 

Valor Econômico, sobre saneamento, e não haver menção ao Conselho de Administração, 37 

que dispõe de um sistema específico, que tanto tem contribuído para os Estados e 38 

municípios. 39 

 40 

2. Apreciação da Ata da 7ª reunião da Direx, realizada no dia 05 de junho de 2019, em 41 

Brasília/DF 42 

Aprovada, por unanimidade, a ata em apreço. 43 

 44 

3. CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS 45 

 Não houve destaque. 46 

 47 

4. COMUNICAÇÕES/DELIBERAÇÕES 48 

4.1. Assessoria de Imprensa. (CDI) 49 

O Cons. Diego Costa destacou que a Assessoria de Imprensa é uma atividade de 50 

comunicação corporativa que visa a conquista de mídia espontânea, a menção positiva de 51 

uma marca em conteúdo de caráter editorial. Informou que foram 49 (quarenta e nove) 52 

matérias, no período de março a junho: 5 (cinco) impressas, 39 (trinta e nove) online e 5 53 

(cinco) eletrônicas. Foram 48 (quarenta e oito) matérias positivas com interferência da 54 
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Assessoria de Imprensa e que equivalem a cerca de uma página e meia de jornal no formato 55 

standart, semelhante ao de O Globo. Houve apenas 2% de mídia como parte negativa, 56 

esclarecendo que o CFA foi citado em matérias que se referiam ao fim das anuidades, objeto 57 

do Projeto de Lei. Foram apresentados, ainda, os destaques de notícias na mídia local dos 58 

Estados. 59 

 60 

4.2. CFAPlay.  Série sobre gestão hospitalar (CDI) 61 

O Cons. Diego Costa informou sobre o lançamento da série sobre Gestão Hospitalar 62 

pelo CFAPlay. 63 

Na oportunidade, citou o projeto Portal Modelo, informando que foram implementados 64 

nos CRAs do Amazonas, Pará, Mato Grosso do Sul, Paraná e Piauí. Aprovar para segundo 65 

semestre: CRAS de Alagoas (agosto), Rondônia (setembro), Minas Gerais (outubro) e 66 

Paraíba (novembro). 67 

 68 

4.3. Informes da CFP 69 

� Pesquisa Nacional 70 

� Programa de Capacitação em MPEs 71 

� FPMPE/Ministério da Economia. 72 

Sobre a Pesquisa Nacional, a Coordenadora da CFP, Adm. Sueli Moraes, esclareceu 73 

que foi aprovada pelo Plenário a contratação da Fundação Instituto de Administração – FIA e 74 

as providências estão sendo tomadas, informado que o projeto se encontra na fase de 75 

repasse de informações. Mencionou que está sendo feita a cotação de preço com outras 76 

empresas, como Ibope e Data Folha. Foi esclarecido que a plataforma é do FIA, mas a 77 

Pesquisa é do CFA, ou seja, todos os micro dados são do CFA, em contrato. Os Professores 78 

Fause e Michel estarão na Assembleia de Presidentes para apresentar a metodologia da FIA, 79 

entretanto, esclareceu que a apresentação não está relacionada com o contrato, uma vez que 80 

o mesmo ainda não foi firmado e por isso vieram às suas próprias expensas.   81 

Sobre o Programa de Capacitação em MPEs, foi informado sobre o fim do curso no 82 

CRA-SC e a entrega dos certificados. Foi enviado para a Secretaria de Micro e Pequenas 83 

Empresas – SEMPE o contrato de cooperação daquela Secretaria com o CFA. Destacou que 84 

há a possibilidade de ampliar o projeto com recursos da União, pois demonstram interesse 85 

em colaborar. 86 

Sobre o Fórum das Micro e Pequenas Empresas, a Coordenadora da CFP informou 87 

sobre a participação do Cons. Mauro Leônidas e dos demais escolhidos no referido encontro. 88 

 89 

4.4. Sistema Integrado de Gestão dos CRAs. (CFR) 90 

O Cons. Carlos Alberto Ferreira Júnior informou o desligamento definitivo do SIFA e 91 

comunicou que foi firmado contrato emergencial com a empresa Implanta, que dará o suporte 92 

para os Regionais que tiveram problemas com o SIFA.  93 

Sobre o Encontro Nacional de Fiscalização – ENAF, o Cons. Carlos Alberto fez breve 94 

relato sobre a realização do evento e comentou que foram apresentadas propostas, como a 95 

apresentação do plano anual de Fiscalização, citando que foi entregue aos Fiscais todos os 96 

CNAES que dão mais resultados. Foi apresentada, ainda, a proposta de remuneração 97 

variável, cuja viabilidade será estudada pela CFR/CFA. Dentre as atividades, foi elaborado 98 

plano de trabalho, apresentado o Banco de Jurisprudências, dentre outras atividades, tendo 99 

sido, portanto, um evento bastante produtivo. Em referência, o Cons. Gilmar Camargo 100 

comentou que os Fiscais que participaram elogiaram bastante o evento. 101 

O Presidente Mauro Kreuz teceu elogios ao evento, aos palestrantes, à Câmara e, 102 

especialmente, ao Adm. Filipe Coelho, pelo trabalho, e aos participantes, citando que ficou 103 

satisfeito com o evento. 104 

O Cons. Carlos Alberto noticiou que, com base em trabalho executado a partir deste 105 

evento, serão elaboradas metas para os Regionais.  106 
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4.5. Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos. (CAF) 108 

Item retirado de pauta. 109 

 110 

4.6. Controle de recebimento de Balancetes/Cotas Partes. (CAF) 111 

O Cons. Rogério Cristino apresentou o relatório de cumprimento das obrigações dos 112 

Regionais com o repasse dos balancetes e cotas partes. Em destaque, foi relatado que o 113 

CRA-AP está com três meses de atraso no repasse dos balancetes, a verificar. 114 

 115 

4.7. Disponibilidade Financeira. (CAF) 116 

O Cons. Rogério Cristino apresentou a disponibilidade financeira do CFA. Foi informado 117 

que foram feitos os pagamentos ao quadro de pessoal e todos os demais. O Presidente 118 

Mauro Kreuz comentou que houve queda considerável de faturamento, destacando que 119 

analisou as contas de 2015 a 2018 e serão feitas as prospecções para 2019, para gerar 120 

alguns ajustes e equilíbrios. Comunicou que estão sendo monitorados os custos com diárias e 121 

passagens aéreas, necessários para o andamento dos projetos e solicitou apoio das 122 

Câmaras. O Cons. Rogério Cristino ressaltou que semanalmente recebe um relatório com 123 

todas as contas pagas no período e citou que essa preocupação se deve à queda no 124 

pagamento de anuidades. 125 

 126 

4.8. Banco de Horas. (CAF) 127 

Sobre o Banco de Horas, o Presidente Mauro Kreuz relatou que foi aberto o diálogo 128 

com a Comissão de Empregados, com o Sindicato, com Diretores. No final das negociações 129 

foi surpreendido com o Sindicato, que entrou com ação no Ministério Público, entretanto, foi 130 

solicitado ao Sindicato a retirada da ação para as providência para a assinatura do acordo, o 131 

que foi feito. Comunicou que o Banco de Horas foi retirado do ACT e, portanto, os saldos 132 

existentes dos Colaboradores serão finalizados. A diferença da remuneração será paga em 133 

julho e o CRH está tralhando nos cálculos para o fechamento da folha. 134 

 135 

4.9. II Fórum das Profissionais de Administração. (CRIE) 136 

O Cons. Gilmar Camargo apresentou resultados do evento realizado nos dias 13 e 14 137 

de junho, o evento foi orçado em R$ 72.900,00 tendo sido usado apenas cerca de 73% do 138 

valor orçado. 139 

 140 

4.10. Participação no IX Congresso Nacional e Internacional de Administración, em 141 

Cusco. (CRIE) 142 

O Cons. Gilmar Camargo relatou a sua participação no evento em Cusco, ocorrido no 143 

período de 21 a 23 de junho, como palestrante do tema: “Futuro de la Administración: 144 

Desafíos y oportunidades”. 145 

Sobre a OLA, o Cons. Gilmar Camargo relatou que foi levada a decisão do Plenário 146 

para a reintegração do CFA à OLA, além disso expôs que está em negociação a participação 147 

de representantes da OLA no FIA em Palmas, para demonstração de trabalhos e a CRIE está 148 

no aguardo da formalização. 149 

 150 

4.11. Workshop: Mindset de sucesso. (CRIE) 151 

O Cons. Gilmar Camargo noticiou que foi realizado o Workshop Mindset de Sucesso 152 

para os colaboradores do CFA. Após o evento, houve a Festa Junina, com participação do 153 

quadro funcional, após o expediente. 154 

 155 

4.12. XVI FIA. (CRIE) 156 

O Cons. Gilmar Camargo relatou sobre o lançamento do FIA em Palmas, dia 28 de 157 

junho, no auditório do CRA-TO, e abertura das inscrições. Informou que as tratativas com 158 
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palestrantes estão em andamento, bem como os demais preparativos do evento. Apresentado 159 

vídeo de divulgação. 160 

 161 

4.13. Fórum da Melhor Idade. (CRIE) 162 

O Cons. Gilmar Camargo anunciou que a CRIE realizará o Fórum da Melhor Idade, 163 

como uma preparação para o afastamento da vida profissional (aposentadoria), cuja 164 

metodologia utilizada será à distância, via web. 165 

 166 

4.14. Informes da CEPE 167 

A Cons. Gracita Hortência relatou as atividades realizadas pela CEPE. Citou que alguns 168 

Governos têm solicitado ao CFA que dialogue com empresas do setor para despertar 169 

melhorias na gestão. O Presidente Mauro Kreuz destacou que pouco importa se a empresa é 170 

publica ou privada, o importante é a gestão e a aplicação das ferramentas de gestão e 171 

melhorias dos resultados. 172 

Sobre o projeto Compartilha e Capacita, destacou que o evento foi bastante positivo e o 173 

retorno obtido dos participantes foi muito importante. As metas foram apontadas e 174 

posteriormente serão apresentados os resultados. Em relação ao GESAE, foi informado que  175 

a CEPE estará efetivando mais parcerias.  176 

 177 

4.15. Workshop de Gestão Pública (CGP) 178 

4.15.1. Resultados CRA-GO 179 

O Cons. Fábio Macedo comentou sobre o evento realizado nos dias 26 e 27 de junho, 180 

com quase 80 pessoas, com Prefeitos e representantes de instituições importantes do 181 

Estado. Foi relatado que houve quatro eventos simultâneos no Estado de Goiás e mesmo 182 

assim o Workshop obteve sucesso. Em articulação institucional, será realizado outro evento 183 

no TCE-GO, parceria com TCM-GO. Sobre o perfil dos participantes, houve maior 184 

participação de Tecnólogos. Apresentados os dados de avaliação do evento, que foram 185 

bastante positivos. Apresentadas as matérias vinculadas com divulgação do evento. 186 

 187 

4.15.2. Cronograma de apresentações. 188 

Apresentação do cronograma dos workshops de gestão pública. Informado que já foi 189 

realizado nos CRAs do Amazonas, de Goiás, do Mato Grosso do Sul e do Paraná. Previstos 190 

nos CRAs de Acre, Amapá, Ceará, Mato Grosso, Piauí, Sergipe, Alagoas, Minas Gerais, São 191 

Paulo, Espírito Santo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.  192 

Com a palavra, o Cons. Carlos Alberto Ferreira Júnior solicitou inserção do Distrito 193 

Federal no programa, lembrando que por não ser município, não há Prefeitura e a visão deve 194 

ser diferente. Sobre o assunto, o Adm. Udenir Silva destacou que o Distrito Federal precisa 195 

fazer uso das ferramentas como o IGM e GESAE. O Presidente Mauro Kreuz sugeriu que a 196 

discussão fosse feita entre o Diretor e o Presidente do CRA-DF para dar andamento às 197 

solicitações. 198 

Na oportunidade, o Cons. Amilcar Pacheco solicitou a realização do workshop também 199 

no CRA-PA e inserção daquele Regional à utilização das ferramentas IGM e GESAE. O Cons. 200 

Gilmar Camargo sugeriu realizar um evento em setembro, na semana do Administrador, mas 201 

foi proposto a realização em novembro, o que foi acatado pela DIREX. 202 

 203 

4.16. Livro Fogesp. (CGP) 204 

�  Lançamento digital do livro 205 

O Cons. Fábio Macedo noticiou que o livro impresso está em fase de licitação e o 206 

material para o lançamento digital do livro está pronto. Assim, solicitou deliberação sobre o 207 

lançamento digital, entretanto, em decisão, a CGP deverá aguardar para lançar o livro 208 

impresso e o digital juntos.  209 

 210 
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4.17. IGM-CFA (CGP) 211 

� Acesso exclusivo aos profissionais de Administração 212 

� Clipping de notícias na mídia 213 

� Atualização do site do IGM pela equipe do CFA 214 

O Cons. Fábio Macedo noticiou que o IGM possibilitará o acesso exclusivo aos 215 

profissionais de Administração. Informes sobre o clipping de notícias na mídia sobre o IGM, 216 

tendo sido noticiado, ainda, que outro trabalho acadêmico foi realizado com base no IGM. 217 

Informes sobre a atualização do site do IGM a ser realizada pela equipe do CFA.  218 

 219 

4.18. Prêmio Guerreiro Ramos de Inovação na Gestão Pública. (CGP)  220 

�  Apresentação do tema e datas do prêmio 221 

O Cons. Fábio Macedo informou que o edital será lançado até 31 de julho, inscrições 222 

de 1º a 30 de outubro/2019. 223 

 224 

4.19. Acordo de Cooperação Técnica entre o CFA e o Ministério da Economia. (CGP) 225 

� Informes sobre a reunião técnica com a equipe do CFA e do Ministério da 226 

Economia 227 

O Cons. Fábio Macedo relatou sobre a reunião técnica com a equipe do CFA e do 228 

Ministério da Economia. Um dos indicadores utilizados pelo Ministério será o IGM. 229 

 230 

5. OUTROS ASSUNTOS  231 

5.1. SIFA – O Presidente Mauro Kreuz comunicou que foi feito o contrato emergencial com a 232 

empresa Implanta para atender os Regionais que enfrentam dificuldades com o “apagão” do 233 

sistema SIFA. O Adv. Marcelo Dionísio prestou esclarecimentos sobre as providências 234 

jurídicas e o Presidente mencionou a execução contratual dos três contratos com a empresa 235 

Fattoria pelas mesmas razões que envolvem o não cumprimento da garantia especificada na 236 

Lei 8.666, além dos problemas já relatados anteriormente com o cumprimento do contrato e 237 

não entrega do produto. Foi relatado que em defesa, a empresa Fattoria confirma que não 238 

entregou o produto em sua íntegra, justificando dificuldades nos CRAs, e, portanto, confirma 239 

judicialmente, que não entregou o produto. Importante citar que a Fattoria enviou boletos, fez 240 

cobranças por um produto que não foi entregue em sua íntegra e isso constitui má fé e, 241 

portanto, terá que fazer a devolução. O Presidente Mauro Kreuz narrou que o Adm. Hélio Tito, 242 

Presidente do CRA-MT, passou por uma cirurgia séria, impossibilitado pela recuperação, e 243 

solicitou ao Superintendente daquele Regional para retirar o banco de dados, tendo sido 244 

notificado pela empresa que só seria acatado com a apresentação de um laudo médico, 245 

dificultando o resgate do banco de dados. Foram citados outros relatos de CRAs envolvidos 246 

que tiveram dificuldades nesse processo junto à empresa. O Cons. Carlos Alberto Ferreira 247 

Júnior relatou que os bancos de dados tiveram que passar por uma verificação. Comunicou 248 

que será ministrado treinamento para os Regionais usuários, haverá vídeo conferências de 249 

treinamento, porém os Regionais que quiserem enviar representantes às suas expensas 250 

poderão fazê-lo. 251 

 252 

5.2. Situação do CRA-PA – O Cons. Amilcar Pacheco apresentou as ações tomadas no 253 

CRA-PA. Com a palavra, o Presidente Mauro Kreuz repassou relatos de Colaboradores 254 

daquele Regional, com declarações emocionadas, o que o emocionou também. Destacou a 255 

importância de os responsáveis serem penalizados e afirmou que não recuará um milímetro e 256 

enfrentará qualquer ameaça. Declarou que até 2020 não haverá recuo. O Cons. Amilcar 257 

Pacheco noticiou que será divulgada a foto das Colaboradoras com o Presidente e o Diretor 258 

Rogério Cristino. Acrescentou que tem conhecimento das ações que atingem a pessoa do 259 

Presidente Mauro Kreuz, citando que algumas foram embasadas em palavras que o próprio 260 

Cons. Amilcar Pacheco disse em entrevistas e tem sido usadas para atingir o Presidente 261 
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Mauro Kreuz. Ao final, manifestou agradecimentos à pessoa do Presidente Mauro Kreuz pelo 262 

apoio e coragem em enfrentar a situação. 263 

 264 

5.3. Licitações realizadas/homologadas – O Cons. Rogério Cristino apresentou relatório 265 

com as licitações realizadas e homologadas, em modalidade de pregão eletrônico para: 266 

Sistema Eletrônico Eleitoral CRA-PA (R$ 27.900,00); Impressão de peças para divulgação do 267 

Programa de Certificação Profissional 2019 (R$ 4.194,00); Solução de Segurança de Rede 268 

(R$ 125.990,00); e para locação de solução web integrada na modalidade de software como 269 

serviço para Conselhos (R$ 1.775.000,00), por meio de dispensa, com contrato emergencial 270 

por seis meses, dada a necessidade gerada pelo encerramento do SIFA. O Adv. Marcelo 271 

Dionísio esclareceu que a atualização da Resolução Normativa, que trata da prestação de 272 

contas, atualmente em desacordo com o Regimento, deverá ser feita pela CAF, 273 

especificamente pela Auditoria/CFA, não se tratando de matéria nova apenas atualização. 274 

 275 

5.4. Tomada de Contas – O Cons. Amilcar Pacheco relatou sobre os trabalhos da Comissão 276 

Permanente de Tomada de Contas, citando que as informações serão divulgadas no Portal 277 

da Transparência oportunamente. Comentou que haverá o fechamento de 31/12/2018. Foi 278 

esclarecido que conforme a auditoria externa haverá a necessidade de ajuste nos 279 

demonstrativos contábeis. O Presidente Mauro Kreuz esclareceu que uma vez feita essa 280 

correção gerará impacto nos demonstrativos de 2019. A Tomada de Contas dará seu parecer 281 

que será acatado ou não. 282 

 283 

5.5. Ouvidoria – O Cons. José Carlos Colares enfatizou a necessidade de melhorias para os 284 

Regionais identificadas nas demandas que sugerem reflexões a respeito. 285 

 286 

5.6. GESAE – A Cons. Gracita Hortência comentou que a agenda do GESAE tem pesado e 287 

teceu elogios à Coordenadora da CEPE, Adm. Juliana Reis, que tem se dedicado ainda a 288 

outras atribuições, estendendo elogios à toda equipe da Câmara pela dedicação e 289 

competência. 290 

 291 

5.7. CRA-PE – O Presidente Mauro Kreuz fez leitura de carta enviada pelo Presidente do 292 

CRA-PE, enviada para ser protocolada. 293 

 294 

5.8. Proposta de PDV – O Presidente Mauro Kreuz apresentou que recebeu proposta da 295 

Colaboradora Benedita Pimentel para desligamento da instituição e, em negociação, houve o 296 

entendimento do acerto e concessão de mais um ano de plano de saúde. Em análise com a 297 

ASJ, houve o entendimento de fazer um Programa de Demissão Voluntária – PDV para 298 

estender esse entendimento a outros profissionais que queiram aderi-lo, mas antes se faz 299 

necessário a deliberação da proposta pela DIREX. Sobre o assunto, o Adv. Marcelo Dionísio 300 

esclareceu que a legislação que trata da Reforma Trabalhista regula esse tipo de acordo, de 301 

forma individualizada não seria possível, mas abrir um PDV para todo o quadro funcional, 302 

dentro do ponto de vista jurídico, é possível, inclusive, tal prática é aplicada por boa parte das 303 

instituições públicas. O custo total seria de R$ 311.752,00, valor que o CFA recuperará em 304 

cerca de nove meses. Na oportunidade, o Presidente Mauro Kreuz esclareceu que será 305 

apresentada à DIREX a norma de conduta com regulamentação do PAD. Assim, em votação, 306 

a DIREX aprovou, por unanimidade, a proposta de implementar o Programa de Demissão 307 

Voluntária – PDV. 308 

 309 

5.9. Correspondências agressivas que atingem a Diretoria Executiva e a Presidência – 310 

O Presidente Mauro Kreuz expôs que têm sido distribuídas correspondências eletrônicas com 311 

conteúdo leviano, de acusações infundadas, inclusive com acusações de incompetência. 312 

Essas correspondências têm sido distribuídas ao público externo por meio eletrônico e por 313 
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grupos de WhatsApp e tem tido grande alcance, muitas cobranças têm sido feitas sobre tais 314 

injúrias. Foi apresentada a questão e posta em discussão as ações a serem tomadas frente à 315 

situação, com base no Código de Ética em vigor, uma vez que tem atingido todo o Sistema 316 

CFA/CRAs, utilizando-se, inclusive, do banco de dados colhido pela empresa Fattoria, que se 317 

encontra sub júdice. Com a palavra, o Cons. Diego Costa comentou sobre a exposição no 318 

WhatsApp, chamando a atenção para os “Administradores” dos grupos. Foi feita a leitura do 319 

trecho que agride moralmente toda a Diretoria Executiva, que desfere acusações “de fariseus, 320 

incompetentes”, dentre outros termos que fere a conduta moral dos integrantes da Diretoria 321 

Executiva. Foi colocada a questão de tentativas de virar a situação a favor, se vitimizando, 322 

alegando perseguições ou outra alegação de efeito, por isso o cuidado necessário para lidar 323 

com a situação. Foi proposto fazer uma análise detalhada da questão, inclusive avaliar 324 

jurisprudências. O Cons. Carlos Alberto Ferreira Júnior propôs que seja feito um texto com os 325 

fatos ocorridos e levantados da gestão anterior para conhecimento de todos os Regionais. O 326 

Cons. Gilmar Camargo destacou ser necessário distinguir o que é ataque pessoal e 327 

institucional para avaliar qual tipo de resposta será dada: judicial ou contra resposta. O Adv. 328 

Marcelo Dionísio prestou esclarecimentos quanto ao Código de Ética, fazendo a leitura da 329 

Resolução Normativa. Foi proposto fazer uma nota oficial em nome do Sistema CFA/CRAs 330 

esclarecendo as faltas na gestão já identificadas na auditoria externa. Foi aprovado pela 331 

DIREX que o tema será analisado em profundidade pela ASJ/CFA para a tomada de decisão 332 

e providências. 333 

 334 

5.10. Ausência do Cons. Gilmar Camargo – O Cons. Gilmar noticiou que irá se ausentar 335 

temporariamente por motivo de férias, comunicando que, face ao momento operacional de 336 

intenso movimento, o Superintendente Douglas Evangelista o representará em situações já 337 

pontuadas. 338 

 339 

6. AGENDA PARA A PRÓXIMA REUNIÃO 340 

� Reunião Direx, no dia 07 de agosto de 2019 , em Brasília. 341 

�  342 

ENCERRAMENTO 343 

� 15H – Agradecimentos aos presentes pelo apoio e dedicação. 344 

 345 

7. ENCERRAMENTO 346 

Ao final, o Presidente Mauro Kreuz agradeceu a presença, o apoio e a dedicação dos 347 

membros da Diretoria Executiva, dando por encerrada a reunião. 348 

 
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 


