
 
 

 

ATA DA 1ª ASSEMBLÉIA DE PRESIDENTES DO SISTEMA CFA/CRAS EM 2019 1 

 2 

 3 

DATA: 04 e 05 de julho de 2019 4 

HORÁRIO: das 09h às 18h (04/07) e das 09h às 12h (05/07) 5 

LOCAL: Hotel Intercity, Florianópolis/SC 6 

  7 

PARTICIPANTES 8 

A – Presidentes/Representantes de CRAs presentes 9 

1. Adm. Ana Cristina Ferreira de Araújo – CRA-AC  10 

2. Adm. Jociara Márcia da Silva Correia – CRA-AL 11 

3. Adm. Inácio Guedes Borges – CRA-AM 12 

4. Adm. Tânia Maria da Cunha Dias – CRA-BA 13 

5. Adm. Leonardo José Macedo – CRA-CE 14 

6. Adm. Udenir de Oliveira Silva – CRA-DF 15 

7. Adm. Maurílio José Martins Inês – CRA-ES 16 

8. Adm. José Samuel de Miranda Melo Júnior – CRA-MA 17 

9. Adm. Hélio Tito Simões Arruda – CRA-MT 18 

10. Adm. Rogério Elói Gomes Bezerra – CRA-MS 19 

11. Adm. Jehu Pinto de Aguilar Filho – CRA-MG 20 

12. Adm. Amilcar Pacheco dos Santos – CRA-PA – Presidente da Junta Interventora 21 

13. Adm. Geraldo Tadeu Indrusiak da Rosa – CRA-PB 22 

14. Adm. Sérgio Pereira Lobo – CRA-PR 23 

15. Adm. Joel Cavalcanti Costa – CRA-PE – Representante 24 

16. Adm. Roberthy dos Santos Barbosa – CRA-PI 25 

17. Adm. Wallace de Souza Vieira – CRA-RJ  26 

18. Adm. Zenóbio Pereira – CRA-RN 27 

19. Adm. Claudia de Souza Pereira Abreu – CRA-RS 28 

20. Adm. Marcos Tadanori Ito – CRA-RO 29 

21. Adm. Saturnino Moraes Ferreira – CRA-RR 30 

22. Adm. Paulo Sérgio Jordani – CRA-SC 31 

23. Adm. Roberto Carvalho Cardoso – CRA-SP  32 

24. Adm. Sidney Vasconcelos Andrade – CRA-SE 33 

25. Adm. Francisco Almeida Costa – CRA-TO 34 

 35 

B – Ausência justificada (Presidente) 36 

1. Adm. Herlígenas Corrêa de Oliveira – CRA-AP 37 

2. Adm. Samuel Albernaz – CRA-GO 38 

3. Adm. Mauri Vieira Costa – CRA-PE 39 

 40 

  41 

ASSUNTOS EM DISCUSSÃO 42 

 43 

 44 

1. ABERTURA 45 

Cumprimentos do Presidente do CFA, Adm. Mauro Kreuz; do Presidente do CRA-46 

SC, Adm. Paulo Sérgio Jordani, e do Conselheiro Federal do CRA-SC, Adm. Ildemar 47 

Cassias, aos presentes, dando-lhes boas vindas. Em discurso, foram citadas as belezas do 48 

Estado de Santa Catarina, os desafios da profissão, do profissional de Administração e do 49 

mercado na atualidade e a importância da Assembleia de Presidentes para o Sistema 50 

CFA/CRAs. 51 

 52 

2. Apreciação da Ata da 1ª Assembleia de Presidentes Conjunta, realizada nos dias 14 53 

e 15 de fevereiro de 2019, em Brasília/DF. 54 



 
 

 

Aprovada, por unanimidade, a ata em apreço sem alterações. Na oportunidade, o 55 

Presidente Mauro Kreuz comentou que os tempos na atualidade exigem maior união porque 56 

as ameaças vêm de fora, e é preciso coesão dentro de um mesmo objetivo, mesmo 57 

havendo divergências de opiniões. Não se trata só de ataque aos Conselhos de 58 

Fiscalização, mas também a outras instituições, como sindicatos, associações, dentre 59 

outras. De certa maneira, observa-se que há uma intencionalidade de desestabilizar a 60 

sociedade representativa organizada e faz parte de uma estratégia de domínio e de poder. 61 

Há no CFA o monitoramento de tudo que é feito com anuidades e cotas partes, tem ciência 62 

do que se consome de anuidade em cada conta paga no Conselho. Destacou que a gestão 63 

está sendo muito rigorosa e está atento para estabilizar os cofres do CFA. Além disso, 64 

destacou que a gestão compartilhada tem como base os seus três fundamentos: 65 

sustentabilidade financeira, reciprocidade institucional e foco e resultados. 66 

 67 

3. Ofício da Comissão Especial da Saúde para as IES visando inserção de disciplina 68 

da Gestão na área de Saúde. (Presidente) 69 

O Presidente Mauro Kreuz comentou que a área de saúde é um campo ainda a ser 70 

explorado, que oferece inúmeras possibilidades, entretanto, não há profissionais 71 

devidamente capacitados para atender a demanda. Informou que será expedido ofício aos 72 

mantenedores das instituições de ensino superior (IES) sobre o referido campo e a 73 

necessidade de capacitação de profissionais, destacando que nada impede que haja linha 74 

de especialização específica, dando condições aos profissionais de Administração de 75 

ocuparem posições nesse mercado. 76 

Citou que hoje o sistema passa por um processo de elevado turnover pelo alto índice 77 

de cancelamento de registros, ou seja, os profissionais não permanecem muito tempo no 78 

Sistema. Entretanto, a Administração é um dos cursos mais demandados e desejados. No 79 

mercado de trabalho, em cada dez demandas, sete são de Administração. A dificuldade hoje 80 

é a qualidade na formação desses profissionais. Destacou que a maioria dos cancelamentos 81 

se dá mais pela falta de renda dos profissionais, o que deve ser foco de trabalho do Sistema 82 

CFA/CRAs, pois há um grande mercado de trabalho, inúmeras possibilidades, mas é preciso 83 

redirecionar estratégias para captar e reter profissionais no Sistema CFA/CRAs. 84 

 85 

4. Apresentação do Relatório das ações em 2019 do PRODER. (Vice-Presidente) 86 

Foram apresentados os projetos aprovados pela Comissão do PRODER e 87 

homologados pelo Plenário. 88 

 89 

5. Incorrências nas prestações de contas – PRODER 2017 (Vice-Presidente) 90 

O Vice-Presidente Rogério Ramos apresentou as principais observações decorrentes 91 

das análises das prestações de contas referente ao PRODER do exercício de 2017, dentre 92 

elas: pregão presencial, recursos não transferidos para a conta de aplicação financeira, 93 

recursos transferidos tardiamente para conta de aplicação financeira, ausência de 94 

verificação da regularidade fiscal, dentre outros. 95 

Na ocasião, o Presidente do CRA-MA, Adm. José Samuel, comentou sobre a 96 

aplicação dos recursos e o entendimento do TCU. Destacou que o CRA-MA ficou de fora do 97 

PRODER este ano e citou a necessidade de rever a questão dos Regionais menores, visto 98 

que os recursos auxiliam muito o crescimento do Regional.  99 

O Adm. Geraldo Tadeu Indrusiak da Rosa solicitou o envio do material apresentado 100 

aos Regionais, cujo pedido foi acatado. Houve outros comentários sobre o trabalho 101 

apresentado e a importância do PRODER para os Regionais e para o Sistema CFA/CRAs. 102 

 103 

6. Apresentação do Calendário de reuniões e eventos 2019. (Superintendência CFA) 104 

Em decisão, foi determinado que a Assembleia de Presidentes de novembro/2019 105 

será sediada pelo CRA-PA.  106 



 
 

 

Na ocasião, a Adm. Claudia Abreu, Presidente do CRA-RS, apresentou candidatura 107 

para a realização da reunião plenária de outubro/2019, cuja proposta será analisada pela 108 

DIREX. 109 

 110 

7. Pesquisa Nacional Perfil, Formação, Atuação e Oportunidades de Trabalho dos 111 

Profissionais de Administração ( CFP) 112 

Com a palavra, o Prof. Fauze Najib Mattar fez a exposição sobre a metodologia da 113 

Pesquisa. Destacou que o sucesso dos projetos depende da dedicação de cada um, 114 

portanto, tanto do CFA quanto dos CRAs. Apresentou o histórico da Pesquisa, a primeira 115 

realizada em 1994, as demais em 1999, 2003, 2006, 2011, 2015 e a última em 2019. A 116 

metodologia se divide em duas etapas – a primeira: exploratória e qualitativa, e a segunda: 117 

pesquisas quantitativas, com questionários via internet. Foi demonstrado que a metodologia 118 

se seguirá em quatro fases – três fases na primeira etapa e uma fase na segunda etapa. 119 

Foram apresentados os questionamentos que foram devidamente esclarecidos pelo 120 

Prof. Fauze e pela Diretora da CFP, Adm. Claudia Stadtlober, tendo sido solicitado pelo 121 

Adm. Inácio Borges maior atenção aos Estados da Região Norte do País. 122 

 123 

8. Programa de Capacitação e de Formação de Multiplicadores de Conhecimentos 124 

em MPEs. (CFP) 125 

A Cons. Claudia Stadtlober apresentou o Prof. Michel Fauze Mattar que falou sobre os 126 

resultados do programa de capacitação e de formação de multiplicadores de conhecimentos 127 

em MPEs em 2017, 2018 e 2019 (4ª fase). Apresentou dados positivos que reforçam que os 128 

trabalhos têm sido bem conduzidos. Informou que o trabalho recomeça em julho, tendo sido 129 

713 o total de inscritos distribuídos entre os Regionais: Acre – 100, Amazonas – 95, Amapá 130 

– 75, Espírito Santo – 205, Rio Grande do Norte – 121 e Rio Grande do Sul – 117. CRAs 131 

elegíveis para 2020: Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rondônia e Tocantins. 132 

O Presidente Mauro Kreuz manifestou que ficou bastante satisfeito com os resultados 133 

da última edição, citando que o projeto está no caminho certo. Houve relatos sobre a 134 

realização do curso nos Regionais, tendo sido destacado que este é um grande projeto que 135 

gerou aproximação com o Governo Federal, um grande salto para a profissão. 136 

O Presidente comentou que o Sistema CFA/CRAs vem buscando nichos de mercado 137 

e nasceu como fruto da Pesquisa Nacional. O Presidente Mauro Kreuz ressaltou que no 138 

início muitos profissionais participantes desistiram do curso quando não havia nenhuma 139 

devolutiva, posteriormente foi determinada uma ação punitiva em casos de desistência, o 140 

que conteve as desistências. Ao final, o Presidente Mauro Kreuz cumprimentou e 141 

parabenizou a CFP e demais envolvidos pela excelência do trabalho. 142 

 143 

9. Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – FPMPE. 144 

(CFP) 145 

A Cons. Claudia Stadtlober noticiou a impossibilidade da presença do Sr. José Ricardo 146 

da Veiga, Subsecretário de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas, 147 

Empreendedorismo e Artesanato, do Ministério da Economia, por motivos profissionais. 148 

Informou que ele estará presente na abertura dos cursos, dos quais se espera ainda 149 

melhores resultados. Destacou que a parceria tem sido bastante profícua. 150 

Na oportunidade, o Cons. Amilcar Pacheco informou que o Cons. Mauro Leônidas 151 

montou o Fórum Permanente em Belém e indicou o CRA-PA como um dos membros desse 152 

Fórum, indicado pelo JUCEPA. Há uma reunião mensal e tem realizado bom trabalho no 153 

Estado. 154 

 155 

10. Apresentação do relatório de atividades da Ouvidoria. (Ouvidor) 156 

 O Cons. José Carlos Colares apresentou relatório da Ouvidoria referente ao segundo 157 

trimestre de 2019, com as demandas recebidas ao longo do período. 158 



 
 

 

 Dentre as reflexões apresentadas, houve comentários sobre a cobrança de certidões. 159 

O Adm. José Samuel solicitou a análise da questão dada a importância da receita para o 160 

Regional, bem como para o CRA-PA, e conforme declaração do Cons. Amilcar Pacheco, 161 

Presidente da Junta Interventora do CRA-PA, chega a ser acima de R$ 300.000,00 ao ano. 162 

Dentre as manifestações apresentadas, foi citada a questão da falsificação de 163 

diplomas e o Presidente do CFA, Adm. Mauro Kreuz, comentou que já havia comunicado ao 164 

Ministério da Educação. Em referência, o Adm. Roberto Cardoso, Presidente do CRA-SP, 165 

comentou sobre a existência de uma tabela de valores para diplomas para cada profissão. 166 

Comentou que foi sugerido ao Ministério da Educação fornecer a relação dos formandos, 167 

com dados pessoais do egresso, passível de consulta. Sugeriu que todas as instituições 168 

façam uma representação ao Ministério da Educação para efetivar a possibilidade dessa 169 

consulta, com o intuito de coibir e diminuir essas ocorrências. Segundo o Presidente Mauro 170 

Kreuz tal ação traria melhorias inclusive para a Fiscalização.  171 

 172 

11. Certidão Negativa de débitos. (CFR) 173 

  O Cons. Carlos Alberto Ferreira Júnior expôs que a CFR recebeu demandas em 174 

relação à certidão negativa de débitos. Foi aberto debate sobre a criação ou alteração de 175 

normas sobre o tema no Sistema CFA/CRAs e o procedimento de emissão de tal certidão. 176 

Houve manifestações a respeito e apresentadas outras sugestões, a exemplo, o Presidente 177 

do CRA-MG, Adm. Jehu Pinto de Aguilar Filho, apresentou sugestão sobre o fornecimento 178 

da Declaração Simplificada apenas ao profissional em situação regular perante o Conselho, 179 

destacando que a mesma não inviabiliza a emissão da Certidão de Regularidade, que é 180 

mais completa, contendo as informações já previstas nas Resoluções Normativas do CFA.  181 

  O Cons. José Samuel requereu que não sejam feitas alterações sem consultar os 182 

Regionais, que tem conhecimento operacional na base. Com a palavra, o Adm. Udenir Silva 183 

comentou que o CRA-DF possui o Clube de Vantagens e para usufruir dos descontos é 184 

emitida uma declaração de regularidade para que o profissional registrado comprove sua 185 

adimplência e assim usufrua dos benefícios disponibilizados.   186 

  O Adm. Zenóbio Pereira, Presidente do CRA-RN, destacou que haja um alinhamento 187 

entre as resoluções e a operacionalidade no Regional, de parametrização, a fim de não 188 

engessar o operacional. Comentaram, ainda, os Adm. Roberto Cardoso, Adm. Tânia Dias, 189 

Adm. Saturnino, Adm. José Samuel. Com a palavra, o Cons. Carlos Alberto solicitou que os 190 

Regionais encaminhem sugestões à CFR, apresentando a Resolução Normativa vigente 191 

que regula o tema. 192 

 Em decisão, o Cons. Carlos Alberto colocou em votação a manutenção da cobrança 193 

da certidão, e os Presidentes aprovaram, em sua maioria, a proposta apresentada. Foi 194 

informado que está sendo realizado um estudo em conjunto (CFR e ASJ) sobre a 195 

necessidade de gratuidade de alguns serviços para atender a legislação vigente.. Ainda, 196 

como sugestão, o Adm. Robert Barbosa, sobre o Clube de Vantagens, comentou que em 197 

seu Estado o estabelecimento não tem acesso a dados pessoais do profissional, apenas há 198 

a inserção do profissional adimplente e regular. Sugestão que a Implanta possibilite a 199 

consulta. 200 

 201 

13. GESAE - Sistema CFA de Governança, Planejamento e Gestão Estratégico de 202 

Serviços Municipais de Água e Esgotos. (CEPE) 203 

  A Cons. Gracita Hortência apresentou relato sobre as atividades e parcerias 204 

decorrentes do GESAE. Relatou que o sistema foi apresentado para a Controladoria Geral 205 

da União – CGU, para a Agência Nacional de Águas, para a Prefeitura Municipal de Porto 206 

Seguro, para o Ministério da Ciência e Tecnologia, na Marcha dos Prefeitos, para a 207 

Prefeitura do MS e outros municípios, e, ainda, no Ministério do Desenvolvimento Regional. 208 

Citou a participação do CFA no Seminário de Saneamento em Cuiabá e no Congresso 209 

Mineiro. Noticiou que o CFA foi procurado por Parlamentares que manifestaram interesse no 210 



 
 

 

sistema GSAE. Relatou que foi feita a capacitação de 40 pessoas, entre Administradores e 211 

colaboradores, no Ministério de Desenvolvimento Regional. Destacou a grande evolução no 212 

sistema na parte tecnológica. Ao final, foi feita a apresentação do vídeo institucional sobre o 213 

GESAE. 214 

 215 

14. Projeto “Compartilha e Capacita Regionais”. (CEPE) 216 

  A Cons. Gracita Hortência destacou que o objetivo do projeto é melhorar os processos 217 

e por isso destacou a importância do envolvimento dos Regionais. Informou que já houve 218 

um encontro na sede do CFA com áreas envolvidas.  219 

 Na oportunidade, o Presidente Mauro Kreuz comentou que recentemente foi publicada 220 

uma matéria no jornal Valor Econômico sobre saneamento, entretanto em nenhum momento 221 

houve menção ao CFA ou aos sistemas que agregam valores de cunho social e financeiro 222 

para os municípios (GESAE e IGM), destacando que as ferramentas foram desenvolvidas 223 

voltadas para o interesse social. Em vista disso, foi realizada uma reunião com as Câmaras 224 

envolvidas para propiciar o estreitamento com a mídia e foi acertado que será realizado um 225 

café com profissionais da comunicação. O Presidente Mauro Kreuz acrescentou que está 226 

em andamento o desenvolvimento do GESAÚDE.  227 

 228 

15. Perícia. (CEPAJ) 229 

  O Presidente Mauro Kreuz informou que houve uma alteração na composição, porém 230 

a Comissão foi mantida. Com a palavra, o Adm. Francisco de Jesus expôs que a Comissão 231 

foi criada há dois anos para trabalhar com Perícia e Administração Judicial. Foram feitas três 232 

Resoluções Normativas para a área, sendo que uma quarta está em fase de elaboração, 233 

que deverá consolidar as demais. Destacou que o Administrador deve ocupar o seu espaço, 234 

ressaltando que os profissionais precisam estar devidamente capacitados. Sobre o tema, o 235 

Adm. Roberto Cardoso mencionou que o contador usa o termo “perito contador” e já ocorreu 236 

de questionar a um Desembargador e este nem saber que o Administrador poderia atuar. 237 

Hoje, porém, está diferente, pela legislação, toda ação passa pela mediação e o 238 

Administrador pode atuar na conciliação. Hoje, todas as conciliações dos grandes Bancos e 239 

Latan, operadoras de telefonia têm sido feitas por Administradores. 240 

  O Cons. Amilcar Pacheco relatou que no CRA-PR foram feitos diversos cursos de 241 

formação de peritos, capacitando cerca de 150 profissionais. Relatou que um profissional, 242 

que possui empresa de conciliação com cerca de 10 funcionários, questionou ao CRC – 243 

Conselho Regional de Contabilidade sobre a perícia e enviou ao CFA a resposta daquele 244 

Conselho que esclarece que as mediações feitas por contadores são contábeis, mas que a 245 

área de gestão cabe aos Administradores. Citou que à época não foi feita a divulgação 246 

desta carta, entretanto, o Presidente Mauro Kreuz esclareceu que será dada a devida 247 

atenção ao material. Na sequência, os Presidentes dos Regionais do Espírito Santo, de 248 

Pernambuco, do Pará, do Maranhão se manifestaram sobre situações ocorridas em seus 249 

Estados. Foi informado que o cadastro regionalizado de profissionais do setor está em 250 

andamento com o objetivo de que chegue aos tribunais.  251 

  Na ocasião, o Adm. Francisco de Jesus solicitou que os Regionais enviem à CEPAJ 252 

sugestões e questionamentos, informando que a Comissão está à disposição. O Presidente 253 

Mauro Kreuz comentou que este é um mercado fantástico e lucrativo e relatou que atuou 254 

nesta área por nove anos.  255 

 256 

16. Publicação dos Editais. (CRIE) 257 

a) Encontro Regional dos Profissionais de Administração; 258 

b) Missões Internacionais (Harvard e Lisboa); 259 

c) Apoio Financeiro e Institucional; 260 

d) Enbra; 261 

e) FOGESP 262 



 
 

 

f) Clube de Vantagens 263 

g) Fórum da Melhor Idade 264 

  O Cons. Gilmar Camargo informou que todos os eventos serão realizados por meio de 265 

editais. O primeiro edital a vencer trata da concessão de apoio financeiro e institucional. A 266 

ideia é publicar o edital, verificar os Regionais interessados, avaliar e conceder o apoio. Os 267 

contemplados serão comunicados em agosto. 268 

  Sobre as Missões Internacionais, foi informado que o edital foi prorrogado para dia 269 

19/07 e a publicação do resultado será dia 12/08. Foi proposta a realização de duas 270 

missões: a primeira em outubro na Universidade de Harvard e em dezembro para Lisboa 271 

com foco em Startups. No plano de trabalho da Câmara há mais três missões internacionais 272 

previstas. O CFA garantirá o apoio institucional. 273 

  Quanto aos Encontros Regionais dos profissionais de Administração, foi apresentado 274 

o cronograma para a realização em seis Regiões. Foram sugeridos os meses de setembro e 275 

novembro para a realização, com menor demanda de eventos no Sistema CFA/CRAs. O 276 

CFA poderá participar com cota proporcional do custo do evento.  277 

  A respeito do ENBRA/2019, O Cons. Gilmar Camargo relatou que o edital foi publicado 278 

em maio e o Plenário definirá o Regional que sediará o evento. E por edital também será 279 

realizado o FOGESP/2020. 280 

  Em relação ao Fórum da Melhor Idade, o evento será voltado para profissionais que 281 

estão próximos da aposentadoria, com o objetivo de preparar os profissionais para esta 282 

fase. A metodologia é virtual e previsto para novembro/2019. Sobre o evento, o Adm. 283 

Walace Vieira comentou que há três projetos que visam resgatar profissionais, além disso, o 284 

trabalhador não é preparado para “destrabalhar”, não é preparado para o “rito de passagem” 285 

para a aposentadoria, há uma perda de identidade, de status, de poder, de prestígio, sendo 286 

um momento doloroso e triste. O projeto se realiza por meio de vários módulos, dentre eles: 287 

planejamento financeiro, aconselhamento pessoal, levantamento e desenvolvimento de 288 

potenciais, reinserção no mercado de trabalho, dentre outros.  289 

  Por fim, sobre o Clube de Vantagens, foi informado que já foi feita a regulamentação e 290 

a negociação com a Poupex e Fipecq e os termos de parcerias estão em análise pelas 291 

entidades. Informou que o termo de compromisso será encaminhado aos CRAs. 292 

Acrescentou que será agendada uma reunião com a Honda para análise de proposta de 293 

convênio para venda de carros com desconto. 294 

 295 

17. Participação nos eventos: Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, 49 296 

Congresso Nacional de Saneamento da ASSEMAE, 36 Congresso Mineiro de 297 

Municípios. (CRIE) 298 

  O Cons. Gilmar Camargo fez breve relato sobre a participação do CFA nos referidos 299 

eventos. 300 

 301 

18. II Fórum das Profissionais de Administração. (CRIE) 302 

  O Cons. Gilmar Camargo apresentou resultados do referido evento realizado nos dias 303 

13 e 14 de junho o evento, orçado em R$ 72.900,00, porém foi utilizado apenas 73% 304 

(confirmar) do valor orçado. 305 

 306 

19. Retorno à OLA – Organização Latino-americana de Administração. (CRIE) 307 

  O Cons. Gilmar Camargo informou sobre a sua participação na Assembleia Ordinária 308 

da OLA, ocorrida em 26 de abril e informou que o Plenário do CFA aprovou o retorno do 309 

CFA à Organização, como Membro Pleno. O Adm. Sérgio Lobo fez um aparte sobre o  310 

histórico da parceria. 311 

 312 

20. XVI FIA. (CRIE) 313 



 
 

 

  O Cons. Gilmar Camargo informou que o evento ocorrerá nos dias 1º, 2 e 3 de 314 

outubro/2019. Noticiou que o lançamento do FIA ocorreu em Palmas no dia 28 de junho, no 315 

auditório do CRA-TO, bem como a abertura das inscrições. Informou que as tratativas com 316 

palestrantes estão em andamento, além dos demais preparativos do evento. Em referência, 317 

o Presidente do CRA-TO, Adm. Francisco Almeida Costa, comentou sobre o envolvimento 318 

de todo o Regional na organização e a participação do público corporativo. Destacou que o 319 

CRA-TO está à disposição de todos. 320 

  Com a palavra, o Presidente Mauro Kreuz comentou que o apelo é de fato 321 

empresarial, organizacional, citando que a temática do evento “Liderança Empreendedora” 322 

destaca o viés corporativo. Citou que o CFA está repaginando tanto o FIA quanto o ENBRA. 323 

Ao final, foi apresentado o vídeo de divulgação. 324 

 325 

21. Uso da marca CFA/CRAs em mídias sociais. (CRA-DF) 326 

  O Adm. Inácio Borges, Presidente do CRA-AM, em nome do Presidente do CRA-DF, 327 

Adm. Udenir Silva, comentou sobre a utilização da marca e da imagem institucional e a 328 

responsabilidade de todos. Assim, apresentou proposta para que se pense no plano de 329 

marketing, em como trabalhar a logomarca e a imagem institucional e todos os instrumentos 330 

relacionados. O Presidente Mauro Kreuz recomendou que seja analisada pela Câmara 331 

responsável e se for o caso tramitar posteriormente na Diretoria Executiva. 332 

 333 

22. Síndico Profissional e Projeto de Lei e Resolução – Plenária do CRA-SP tem 334 

discutido o tema e propõe ação dupla nesse tópico (CRA-SP) 335 

  O Adm. Roberto Cardoso comentou sobre a importância do setor, propondo ação 336 

parlamentar junto ao Congresso Nacional para inclusão do Sindico profissional no código 337 

Civil, além de Resolução Normativa por parte do CFA para regulamentar o registro de 338 

profissionais com formação diversa ou extensa experiência na área. 339 

 340 

23. Certificação Profissional. (CRA-SP) 341 

  O Adm. Roberto Cardoso reforçou a ideia de que faz necessário um conjunto de ações 342 

de funcionamento e acreditação quanto à Certificação Profissional, bem como ampliar o 343 

diálogo com a sociedade empresarial e Associações de Classe para que participem do 344 

processo.  345 

  Sobre o assunto, o Presidente Mauro Kreuz esclareceu que o primeiro steak holder é o 346 

empregador. Destacou que a FGV é uma parceira e o banco de questões afere 347 

conhecimento, comportamento e atitude, cada questão avalia uma competência, uma vez 348 

que o mercado contrata por competência e não por prova. O Estado do Paraná foi escolhido 349 

pelo Comitê Gestor para fazer o teste e sendo o resultado exitoso o processo será replicado 350 

nos outros Estados, porém, se não for, o processo será revisto. 351 

 352 

24. Material de divulgação e defesa da Profissão. (CRA-SP) 353 

  Item não abordado. 354 

 355 

25. Sugestão do CRA-ES à Resolução Normativa anual do CFA que dispõe sobre os 356 

valores das anuidades, taxas e multas. (CRA-ES) 357 

  Item retirado de pauta. 358 

 359 

26. Inclusão em Resolução Normativa do CFA da possibilidade da emissão de 360 

Declaração Eletrônica Simples, sem ônus, contendo apenas dados básicos do 361 

profissional e que está em situação regular perante o Conselho. (CRA-MG) 362 

  Tema abordado no item nº 11. 363 

 364 



 
 

 

27. Normatizar no Sistema CFA/CRAs a aquisição de equipamento profissional de 365 

videoconferência e do Software como Serviço de Videoconferência. (CRA-MG) 366 

  Item não abordado. 367 

 368 

 369 

28. Propor no Sistema CFA/CRAs um trabalho em conjunto para a construção e 370 

adesão de Ata de Registro de Preço para os serviços de transporte, guarda 371 

documental, serviço de digitalização, certificação e do Software como Serviço de 372 

ECM/BPM para tramitação da documentação eletrônica. (CRA-MG) 373 

  Item não abordado. 374 

 375 

 376 

29. Criação do canal E-SIC (Sistema Eletrônico de Informação ao Cidadão) em nível 377 

nacional, onde os Regionais têm a sincronização dos dados com o CFA. (CRA-MG) 378 

  Item não abordado. 379 

 380 

30. A criação do Índice de Governança Estadual. (CRA-GO) 381 

   Foi definido que a CGP deverá analisar a proposta e estudar o assunto. 382 

 383 

31. Apresentação do 7º Encontro Brasileiro de Administração, a ser realizada pelo 384 

Adm. Alberto Antunes. (CRA-AL) 385 

 Item não abordado. 386 

 387 

32. FIA – Fórum Internacional de Administração. (CRA-TO) 388 

  Item não abordado. 389 

 390 

33. Apreciação e apoio do CFA, principalmente para possível reavaliação das 391 

normativas e/ou alternativas para buscarmos uma atuação (política) junto ao TRF1 392 

(Tribunal), em Brasília, para reconhecimento/aceitação do Poder Judiciário (Justiça 393 

Federal) SJTO, aplicação de Auto de Infração, em fase de Execução Fiscal. (CRA-TO) 394 

  Item não abordado. 395 

 396 

34. Informes CGP 397 

a) Workshop de Gestão Pública 398 

b) IGM-CFA 399 

c) Prêmio Guerreiro Ramos de Inovação na Gestão Pública 400 

d) Acordo de Cooperação Técnica entre o CFA e o Ministério da Economia 401 

e) Agenda de Gestão Pública Municipal 402 

 O Cons. Fábio Macedo apresentou os temas relacionados. Na sequência, fez breve 403 

relato sobre o andamento dos trabalhos na Câmara.  404 

 405 

35. OUTROS ASSUNTOS  406 

Sistema operacional – CRA-CE – O Adm. Leonardo Macedo, Presidente do CRA-CE, 407 

apresentou sistema utilizado no CRA-CE, WebSistema 2.0, com diversas funcionalidades: 408 

protocolo, negociação de débitos, taxas administrativas, certidões, dentre outras aplicações 409 

via web. Sobre o tema, o Presidente Mauro Kreuz agradeceu os Presidentes Adm. Leonardo 410 

Macedo (CE) e Udenir Silva (DF) pelas contribuições. Agradeceu também, na oportunidade, 411 

o apoio da Diretoria Executiva na gestão. 412 

 413 

SIFA – O Cons. Carlos Alberto Ferreira Júnior relatou que o sistema SIFA foi descontinuado 414 

pela empresa Fattoria, deixando os CRAs usuários sem o sistema, o que inviabilizou todos 415 

os serviços destes Regionais. Para suprir a necessidade, foi determinada a contratação 416 



 
 

 

emergencial de outra empresa para suprir tais necessidades, tendo sido contratada a 417 

empresa Implanta. Assim sendo, informou sobre o cronograma do treinamento dos 418 

colaboradores. Foram incluídos no contrato emergencial quatorze Regionais, todos usuários 419 

do SIFA. Informou que o treinamento deverá ocorrer no Plenário do CFA e a orientação é 420 

que os Regionais devam encaminhar ao menos um colaborador para o treinamento 421 

presencial, os demais poderão acompanhar o treinamento virtualmente, à distância. Sobre o 422 

assunto, o Adm. Udenir Silva relatou que o projeto piloto foi realizado no CRA-DF pela 423 

Implanta, com a migração de dados e de todos os serviços, e todo o sistema está em pleno 424 

funcionamento, relatando que há apenas algumas pendências que não dependem da 425 

empresa. Citou que alguns Regionais já utilizam o sistema da Implanta, há outras 426 

funcionalidades que a empresa não possui, mas poderá a vir a desenvolver partindo de uma 427 

sinalização dos Regionais. Tão logo esteja finalizado o processo, as providências serão 428 

tomadas. Informou, ainda, que os Regionais serão consultados para aderir o processo 429 

licitatório com a intenção de que em 2020 todos estejam alinhados. O termo de referência 430 

está sendo montado. Com a palavra, o Adm. Geraldo Indrusiak comentou que é preciso que 431 

manter o sistema, destacando que se houver outra empresa ganhadora será feito todo o 432 

processo de migração novamente, ressaltando o risco de que em janeiro, fevereiro e março 433 

haja complicações com as cobranças das anuidades devido a este processo. O Presidente 434 

Mauro Kreuz afirmou que todas as providências necessárias serão tomadas para evitar 435 

novos transtornos, tudo será feito com muita transparência, não haverá mais surpresas 436 

como no passado, tudo será previamente combinado. Não haverá mais chances de valores 437 

diferentes para a mesma licença, podendo haver alterações com a migração e a 438 

manutenção de acordo com a complexidade, o que será alinhado com cada um dos 439 

Presidentes. Sobre o tema, o Adm. Inácio Borges comentou que o Presidente do CRA-DF, 440 

Adm. Udenir Silva, foi uma ponte para os demais Regionais e se hoje já existe um contrato 441 

emergencial, muito se deve ao envolvimento do Adm. Udenir para solucionar a questão, 442 

manifestando seu agradecimento. Destacou que os Regionais que não tiverem o sistema 443 

Compras Net, devem providenciar com celeridade. Na oportunidade, o Presidente Mauro 444 

Kreuz noticiou que todas as providências estão sendo tomadas quanto à empresa Fattoria, 445 

judicialmente, com solicitação de devolução dos recursos gastos, uma vez que foi 446 

constatado que não houve a entrega do sistema com todos os módulos conforme 447 

especificado em contrato e no termo de referência. Afirmou que tudo tem sido feito para 448 

resolver a questão, primeiramente em gerar a “luz” para estes quatorze Regionais que 449 

enfrentaram dificuldades. Com a palavra, o Adm. Saturnino solicitou verificar a possibilidade 450 

de incluir a folha de pagamento. 451 

 452 

Vídeo conferência – O Presidente Jehu Pinto de Aguilar Filho informou que o CRA-MG 453 

possui um sistema de videoconferência, que facilita as reuniões. Sobre o assunto, o 454 

Presidente Mauro Kreuz recomendou que o Coordenador da CIN/CFA, José Carlos Ferreira, 455 

entre em contato com o Presidente do CRA-MG para verificar o sistema adquirido e a 456 

possibilidade de adoção.  457 

 458 

ACAdm – O Presidente Mauro Kreuz comentou sobre o andamento dos trabalhos para a 459 

implementação da ACAdm. Recomendou, ainda, que as Câmaras compartilhem o material 460 

apresentado nesta reunião. Na ocasião, solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do 461 

pai da Cons. Ivany Rosa de Oliveira (CRA-GO). 462 

 463 

ENAF – O Cons. Carlos Alberto Ferreira Júnior comentou sobre a realização do Encontro 464 

Nacional de Fiscais do Sistema CFA/CRAs. O evento foi realizado para promover melhorias 465 

no âmbito da fiscalização e registro, por meio do compartilhamento de experiências e 466 

desenvolvimento de um plano anual de trabalho. Além disso, os fiscais conheceram 467 

ferramentas que auxiliam a fiscalização, além de estabelecimento de metas e prospecção 468 



 
 

 

por meio da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAEs) e o fortalecimento 469 

da compreensão de que a Fiscalização é a área fim do Conselho. Foi informado que o 470 

acompanhamento será feito de perto. Foi sugerida a possibilidade de incluir uma variável na 471 

remuneração de acordo com a meta atingida, a serem definidos os critérios, não sendo um 472 

compromisso, mas um indicativo de intencionalidade. Foi levantada a necessidade de 473 

melhorias na comunicação para que seja mais direcionada. O Cons. Carlos Alberto Ferreira 474 

comentou, ainda, sobre rever Resoluções Normativas. Ao final, foi proposto a criação de um 475 

para valorizar o profissional e motivar resultados. 476 

 477 

36.  AGENDA PARA A PRÓXIMA REUNIÃO 478 

� 2ª Assembleia de Presidentes, 9 e 10 de setembro, em Brasília/DF 479 

 480 

2. ENCERRAMENTO 481 

 O Presidente Mauro Kreuz agradeceu a participação de todos, Presidentes e 482 

Conselheiros Federais. Manifestou agradecimentos também à Diretoria Executiva do CFA, 483 

dando por encerrados os trabalhos. 484 

 
Lida e aprovada a ata, assinam: 
 
 

Adm.  Paulo Sérgio Jordani Adm. Mauro Kreuz 
Presidente do CRA-SC Presidente do CFA 
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