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ASSUNTOS EM DISCUSSÃO

                                                                

1. ABERTURA

O Presidente Mauro Kreuz cumprimentou os presentes e deu boas vindas a todos. Agradeceu o apoio de todos pelas entregas, pelo
comprome�mento, pelo comportamento com e�queta, pelo respeito, inclusive nas discussões, e pela maturidade intelectual. Comentou
sobre os desafios enfrentados ao longo do ano, citando que no próximo haverá outros desafios que exigirão “cortar da própria carne”. É
preciso dar o exemplo.

Citou sobre a tramitação do PLS 108/2018, no�ciando que foi realizada uma reunião com o assessor do relator em que o CFA se
comprometeu a auxiliá-lo a elaborar o material necessário para derrubar o projeto. Informou que será apresentado um subs�tu�vo que irá
de encontro aos interesses de todas as partes. Pretende-se agendar uma reunião com o Ministro da Casa Civil, Sr. Onix Lorenzoni. Citou que a
intenção era realmente ex�nguir as ins�tuições, há em curso uma estratégia clara de desestabilizar a sociedade e assim a ideia seria ex�nguir
sindicados, associações, conselhos e toda organização da sociedade, o que se aproxima com uma postura para tornar a sociedade anárquica.



Solicitou a inclusão de quatro assuntos na pauta da presente reunião: Calendário 2020, Regimento CRA-AM, Prestação de contas CRA-GO e
Relatório da Ouvidoria. Foram solicitadas inversões nos assuntos da pauta.

 

2. APRECIAÇÃO DAS ATAS DAS 16ª E 17ª REUNIÕES PLENÁRIAS, REALIZADAS NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019, EM
BRASÍLIA/DF.

Em votação, o plenário aprovou, por unanimidade, as atas em apreço.

 

3. COMUNICAÇÕES / DELIBERAÇÕES

3.1. Assinatura do Acordo de Cooperação Técnica entre o CFA e o Banco do Brasil. (CFP) - Delibera�vo

O Cons. Mauro Leônidas apresentou o Sr. Luis Claudio, representante do Banco do Brasil, que se fez presente nesta sessão plenária com o
obje�vo de firmar convênio de cooperação técnica entre o CFA e o Banco do Brasil. Citou que a parceria tem como obje�vo integrar ações
para oportunizar a qualificação de Administradores, em dia com suas obrigações junto ao CRA, para oferecer orientações técnicas de acordo
com as necessidades especificas dos empreendedores do segmento das MPEs. O projeto visa oportunizar a realização do microcrédito para
pequenos empreendedores por meio da conta fácil MEI, facilitação de maquininhas de pagamento, dentre outros produtos que venham
facilitar o crescimento das pequenas empresas e a geração de empregos. Foi apresentado vídeo ins�tucional sobre o projeto e após
exposição sobre o assunto seguiu-se o rito de assinatura do convênio entre as partes.

Na ocasião, o Presidente Mauro Kreuz pediu licença aos presentes pela necessidade de se ausentar temporariamente para cumprir outro
compromisso inadiável, passando a Presidência da Mesa Dire�va ao Vice-Presidente Rogério Ramos, que assumiu os trabalhos, enaltecendo a
oportunidade de parceira com o Banco do Brasil, o que gera grande sa�sfação aos membros do Conselho que prioriza o crescimento da
profissão e trabalha para a geração de empregos no setor.

 

3.2. Relatório da Junta interventora do CRA-PA. (Adm. Amilcar) - Informa�vo

O Cons. Amilcar Pacheco apresentou o relatório da Junta Interventora quanto às ações realizadas naquele Regional. Citou que foram
repassados ao CFA R$544.325,82 em cotas partes e devolução de R$100.000,00 de auxilio financeiro por conta da Intervenção em 2016,
totalizando R$644.325,82. Despesas realizadas: Diárias R$258.347,50; Passagens R$ 204.920,90; totalizando R$ 463.268,40, dentre outras
informações. Citou que as novas eleições serão realizadas em fevereiro/2020. Relatou que houve a realização da Assembleia de Presidentes
em Belém, quando naqueles dias ocorreu a inauguração da nova sede do Regional e o Encontro Regional dos Profissionais de Administração
da Região Norte(ERPA). Agradeceu o apoio de todos.

Sobre o assunto, o Vice-Presidente Rogério Ramos parabenizou a Junta Interventora pelo trabalho realizado até o momento, citando que o
CFA contribuiu para que os Administradores do Pará resgatassem a dignidade daquele CRA, citando que o trabalho realizado tem
reestruturado o Regional e trazido melhorias importantes.

Com a palavra, o Cons. Hércules Falcão ques�onou sobre a ação tomada, em esclarecimento o Vice-Presidente Rogério citou que ao avaliar a
situação do CRA-PA foram iden�ficados diversos passivos, dentre outros problemas sérios, que têm sido sanados e que houve grande
dispêndio de recursos para regularizar a situação daquele Regional e o CFA atuou no sen�do de trabalhar para isso por meio da Junta
Interventora, cons�tuída para este fim. Sobre o assunto, o Cons. Amilcar comentou que houve comprovadamente desvio de recursos naquele
Regional e geração de diversos passivos trabalhistas e débitos com fornecedores. O CFA trabalhou para restabelecer a situação, estabilizar a
situação financeira e, inclusive, resgatou a dignidade dos funcionários do CRA-PA. O Cons. Hércules Falcão ques�onou sobre o valor
apresentado aplicado no CRA. O Cons. Amilcar citou que foi iden�ficado, até o momento, desvio de 12 milhões de reais e que
ques�onamentos sobre gastos para regularizar a situação daquele CRA o preocupa, pois, na verdade tem sido feito um inves�mento para
resgatar o Regional, que é um dos “filhos” do CFA.

O Cons. Marcos Kalebbe informou que o Judiciário expediu mandato de prisão para ex-Gestor do CRA-CE por comprovadas ações que
prejudicaram o Regional e os profissionais de Administração registrados no Estado do Ceará. Acompanhando o posicionamento, se
manifestou o Cons. Jorge Humberto citando que não há como ques�onar os valores apresentados uma vez que é preciso resgatar o Regional
e o Sistema CFA/CRAs, que esses inves�mentos buscam trazer de volta a dignidade e a sustentabilidade para aquele Regional. Sobre as
questões relatadas, manifestaram, ainda, a Cons. Ione Salem, que comentou que é normal haver ques�onamentos e solicita a postura de
conceder as respostas solicitadas sem que haja mo�vos para constrangimentos. Em esclarecimento, o Adv. Marcelo Dionísio comentou que
legalmente os Conselhos Regionais serão organizados pelo Conselho Federal, há uma questão maior que é compreender a lógica do sistema e
rever o conceito da autonomia administra�va, uma vez que dá brechas e acaba dando abertura para desvios. Com a palavra, o Cons. Hércules
Falcão comentou que ques�onamentos são apresentados nos Estados sobre a situação e é preciso inquirir para obter respostas
fundamentadas para levar ao Regional, destacando que não está cri�cando a situação, apenas gostaria de respaldar a sua resposta por meio
dos pares.

 

3.3. Controle de Recebimento de Balancetes/Cotas Partes. (CAF) - Informa�vo

O Cons. Rogério Cris�no informou que estão com pendências sobre as cotas partes os CRAs de AL e MA e quanto aos balancetes, os Regionais
do AM, AP, PI e RR.

O Cons. Rogério recomendou que fosse oficiado aos Presidentes de Regionais para lembrar sobre a responsabilidade de repasse de 20% da
arrecadação ao CFA, conforme determina a Lei em vigor.

 

3.4. Disponibilidade Financeira. (CAF) - Informa�vo

O Cons. Rogério Cris�no apresentou os dados sobre a situação financeira do CFA.

 

3.5. Minuta de Resolução Norma�va com proposta de alteração da Resolução Norma�va CFA nº 563/2019 – Dispõe sobre o
programa de recuperação de créditos do Sistema CFA/CRAS, e dá outras providências. (CAF) - Delibera�vo



O Cons. Rogério Cris�no apresentou minuta de Resolução Norma�va que tem como proposta prorrogar até 30 de abril de 2020 o prazo para
adesão ao programa de recuperação de créditos do Sistema CFA/CRAs, ins�tuído pela Resolução Norma�va CFA nº 563/2019. Sobre o tema,
o Cons. Rogério Ramos esclareceu que a proposta foi o indica�vo dos Presidentes dos Regionais, cuja proposta foi apresentada em
Assembleia. Sobre a questão, o Cons. Marcos Kalebbe demonstrou preocupação quanto à prorrogação no sen�do de não alimentar a
inadimplência e não acostumar mal o profissional inadimplente.

Em votação, o Plenário aprovou a proposta, por unanimidade.

 

3.6. Doação de Imóvel ao CRA-PB - Re�ficação da Ata da 17ª Reunião Plenária referente ao endereço do imóvel da doação.
(CAF). - Delibera�vo

O Cons. Marcos Kalebbe comentou que houve a doação do imóvel ao Regional e o cartório exigiu que constasse em ata os dados do referido
imóvel. Sendo assim, o Cons. Francisco Rogério Cris�no, Diretor da CAF, informou aos membros do Plenário, que foi doado pelo Conselho
Federal de Administração – CFA ao Conselho Regional de Administração da Paraíba – CRA-PB, o imóvel de sua propriedade, localizado na
cidade de João Pessoa/PB, conforme Ata da 17ª reunião plenária, de 8 de junho de 2017. Na mencionada Ata não consta o endereço
completo do imóvel, dados necessários para a  transferência do mesmo ao Conselho Regional de Administração da Paraíba – CRA-PB. Para
atender exigências do 6º Cartório de Registro de Imóveis de João Pessoa/PB, solicitou a anuência do Plenário para re�ficar o nº 1.4 – Doação
do Imóvel ao Conselho Regional de Administração da Paraíba – CRA-PB, da Ata 17ª reunião, de 8 de junho de 2017, fazendo constar o
endereço completo do citado imóvel cons�tuído pelas salas 801, 802, 803 e 804 do Edi�cio 5 de agosto – Rua Duque de Caxias nº 404, an�go
400 – João Pessoa/PB, Matrículas 1284 33398, 33399, 333400, do 6º CRI de João Pessoa/PB.

O Plenário aprovou, por unanimidade, a re�ficação do texto constante na Ata da 17ª reunião plenária, de 8 de junho de 2017, conforme
apresentada.

 

3.7. Apreciação do Balancete do CFA referente aos meses de setembro e outubro/2019 (CPTC) - Delibera�vo

O Cons. Amilcar Pacheco informou que a Comissão se reuniu para análise dos balancetes. Passou a palavra ao Cons. José Carlos de Souza que
apresentou o parecer do balancete de setembro/2019, pela aprovação. Feita a análise e posto em votação, o Plenário aprovou, por
unanimidade, o balancete em referência.

Em seguida, com a palavra, o Cons. José Celeste Pinheiro apresentou o parecer da CPTC referente ao balancete do mês de outubro/2019, pela
aprovação. Feita a análise e posto em votação, o Plenário aprovou, por unanimidade, o balancete em referência.

 

3.8. Prestação de Contas dos CRAs - Delibera�vo

CRA-PI – 2017 – Irregular
CRA-PA – 2017 – Retirado de pauta
CRA-RR – 2018 – Regular
CRA-ES – 2018 – Regular
CRA-PE – 2018 – Regular
CRA-SC – 2018 – Regular
CRA-GO – 2018 – Regular

Dando con�nuidade aos trabalhos, o Cons. Rogério Cris�no, Diretor da CAF, assumiu a Presidência da Mesa, comunicando a ausência
temporária do Presidente Mauro Kreuz e do Cons. Rogério Ramos, Vice-Presidente do CFA. Na ocasião, foi solicitada a re�rada de pauta da
prestação de contas do CRA-PA, que foi acatada pelo Plenário. Com a palavra, o Cons. Ibrahim Uehbbe apresentou os pareceres das
prestações de contas acima citadas.

Referente ao CRA-PI, o Cons. Ibrahim Uehbbe apresentou o parecer da CAF quanto à prestação de contas do exercício de 2017, as quais foram
julgadas irregulares frente aos fatos expostos, dentre eles, a impossibilidade de comprovação quanto à efe�va realização de processos
licitatórios, considerando a precariedade na organização da documentação bem como o registro de diversos fatos fora da ordem cronológica
e descumprimento da Lei 8666/93; pagamento de despesa sem a efe�va comprovação da prestação de serviços; falta de comprovação do
inventário �sico dos bens patrimoniais do Regional, inclusive com a não localização de itens inventariados; pagamento de despesa com
diárias por meio de recursos do Fundo do PRODER à pessoa não iden�ficada previamente no projeto, contrariando o previsto no Art. 10 da
RN/CFA nº 496, de 13/12/2016. Inclui-se ainda no parecer, que seja instaurado processo para solicitação dos ressarcimentos mencionados
nos subitens "3.1.5.1" e "3.1.5.2" do Relatório de Auditoria e que os fatos sejam comunicados ao Tribunal de Contas da União – TCU, em
atendimento ao previsto no Art. 9º da RN/CFA nº 570/2019.

Em discussão, a Cons. Ione Salém ques�onou sobre o uso de recursos do PRODER para diárias, citando que há previsão no Regulamento,
entretanto, o Auditor Marcello Cou�nho esclareceu que a previsão inclui apenas o que está relacionado no projeto aprovado pelo PRODER,
citando que o Art. 10 da Resolução Norma�va apresenta as condições necessárias para que seja possível o uso dos recursos nestas condições.

Prestados todos os esclarecimentos solicitados, foi posto em votação o parecer da CAF e o Plenário aprovou, por maioria de votos, com
abstenções dos Conselheiros André Saoncela, Carolina Maia, Pedro Alencar e Jorge Humberto. A Cons. Ione Salem externou o seu
posicionamento pela não aprovação do item nº 4 do parecer, que se refere a pagamento de despesa com diárias por meio de recursos do
Fundo PRODER, e solicitou o registro em ata.

Na sequência, foram apresentados os pareceres referentes às contas dos CRAs do Espírito Santo, de Santa Catarina, de Roraima, de
Pernambuco e de Goiás, todas julgadas regulares, e em votação, o Plenário aprovou, por unanimidade, os pareceres nos termos
apresentados.

 

3.9. Análise da Performance Financeira e Orçamentária do CFA 2020. (Presidente)

Na ocasião, o Presidente Mauro Kreuz retornou para presidir a Mesa de trabalhos e fez breve relato sobre a reunião ocorrida nesta data no
Fórum dos Conselhos Federais das Profissões Regulamentadas e comunicou que foi eleito Presidente do mencionado Fórum e, que dentre
outros assuntos discu�dos, estão sendo analisadas ações para combater a PEC 108/2018, citando a elaboração do subs�tu�vo que vem



atender as expecta�vas de todas as partes, conforme acordado com o relator do projeto na Comissão da Câmara dos Deputados, bem como a
entrega da relação de assinaturas coletadas contrárias à PEC e anunciou que o Governo está disposto a negociar sobre a questão.

O Presidente Mauro solicitou registro sobre o fato de se ter alcançado a maturidade na regulamentação de eventos o que nunca houve
anteriormente na história do Conselho, os resultados vem sendo observados e iniciou com o Fórum Internacional de Administração, que
conseguiu atender um público que nunca se a�ngiu, com programação voltada para o profissional, destacando que a discussão tem que ser
profissional. Solicitou registro de suas congratulações ao Diretor da CRIE, a todos os membros da Câmara, aos colaboradores do CFA pelo
trabalho que vem sendo realizado.

Sobre a OneCad, o Presidente Mauro Kreuz informou que o sistema será u�lizado para buscar profissionais que atuam no mercado no intuito
de implementar o número de registros e impedir cancelamentos de profissionais que con�nuam atuando no mercado no campo da
Administração e auxiliar a fiscalização neste sen�do.

O Presidente Mauro Kreuz apresentou a análise orçamentária do CFA referente ao exercício. Na apresentação, fez breve histórico dos dados
antecedentes, 2017 a 2019, citando que para 2019 a previsão de receitas orçamentárias foi orçada em 29.500.000, entretanto, a previsão de
receitas efe�vas é de R$26.300.000; a previsão de despesas orçamentárias em R$29.500.000 e a previsão de despesas efe�vas em
R$28.700.000, citando que a previsão é de um déficit orçamentário de R$2.400.000, sendo necessária a u�lização da reserva técnica, que
implicará em ajustes financeiros.

Em razão disso, portanto, foram necessários realizar ajustes financeiros para u�lização da reserva técnica projetada para 2019 e assim foram
interrompidos os projetos IGM, GESAE, GSAUDE, SEI, MPES, ACAdm, Campanhas da CDI, dentre outras, estando man�das apenas o que já
estava em andamento. Apresentou a execução orçamentária de 2019, realizada até o momento, com despesas essenciais e ainda, gráficos
compara�vos entre os Regionais quanto aos registros.

Expôs que houve a necessidade de corrigir os problemas gerados pelo SIFA, sendo necessário inves�mento para migração e implantação de
outro sistema operacional nos Regionais ex-usuários do SIFA. Citou que houve grande dispêndio financeiro em vista da correção dos danos e
que alguns Regionais aderiram ao sistema informa�zado e que outros optaram em fazer por conta própria (CRA-CE, GO, BA, MG, RJ, DF) ou
não aderiram à Ata de preço, informando que o procedimento licitatório ocorrerá dia 16/12. Informou que aos Regionais ex-usuários do SIFA
(AL, PB, PI, RN, RO, SE, AM, MA, MT, PE, TO) foram acrescidas as adesões dos CRAs do AC, AP, MS, RR e PA. Foi apresentada a tabela de
inves�mentos para o sistema informa�zado 2020, especificando os valores de migração e implantação, sob o total R$3.936.268; manutenção
mensal sob o valor total R$128.474,00 e manutenção anual, R$1.541.688,00 com 50% de subsídio do CFA, este, sob o valor de R$770.884,00,
totalizando no geral R$5.477.956 e o inves�mento total do CFA em R$4.707.112, conforme tabela apresentada. Informou ainda, que a
Implanta garan�u manter o funcionamento do sistema contratado emergencialmente até a implantação do sistema permanente.

Na sequência, o Presidente Mauro Kreuz propôs a u�lização de recursos do PRODER para suprir a necessidade dos Regionais mencionados e
ques�onou sobre o posicionamento do Plenário, assinalando que a Comissão do PRODER apresentará alterações ao texto do Regulamento do
Programa. Assim, em votação, o Plenário aprovou, por unanimidade, os inves�mentos apresentados e previstos para a migração e
implantação do sistema informa�zado nos CRAs mencionados.

 

3.10. Proposta orçamentária 2020 – Sistema CFA/CRAs. (CAF) - Delibera�vo

Prosseguindo com a análise, o Presidente Mauro Kreuz apresentou os impactos financeiros e a proposta orçamentária, citou os impactos da
força de trabalho no orçamento do CFA e expôs que será necessário fazer reduções no quadro funcional, sendo hoje em torno de 80
colaboradores, 17 estagiários, com projeção de queda em 19,5% da força de trabalho, e será necessário chegar a 70 o total. Apresentados
relatórios e gráficos demonstra�vos e compara�vos dos custos em anos anteriores, que teve maior crescimento a par�r de 2017 e tem caído
a par�r de 2019 e será bem menor em 2020, destacando que a rotação vem caindo. Ressaltou a importância da reserva técnica para o
equilíbrio financeiro.

Na sequência, citou que a receita total projetada está orçada em R$27.300.000,00 e os custos com pessoal em R$14.434.500;00; despesas
operacionais fixas em R$3.600.000,00 e PRODER em R$6.788.000,00. Apresentou previsão orçamentária com cortes de custos, a exemplo,
redução para R$13.696.000,00 com pessoal; despesas fixas operacionais em R$3.278.500 e o PRODER em R$ 4.707.000. Apresentou a
previsão de redução de custos com projetos das Câmaras, além da suspensão da realização de eventos, a exemplo do ENBRA, FOGESP, Fórum
Nacional das Profissionais em Administração e par�cipação do CFA em eventos e feiras, suspendendo, ainda, projetos já em andamento,
mantendo apenas aqueles essenciais como o SEI, Debate Qualificado, Encontros Regionais, Encontro Nacional de Fiscais CFA/CRAs, dentre
outros. Em referência, o Cons. Diego Costa elogiou o sistema SEI, citando que no CRA-SE o sistema já foi implantado, porém, a sua u�lização
efe�va será em janeiro de 2020.

Em discussão, a Cons. Ione Salem levantou a possibilidade de negociar com o CRA-BA para que o Fórum Nacional das Profissionais em
Administração seja realizado em conjunto com o ENBRA, caso seja realizado.

O Presidente comentou que recebeu a visita da Presidente do CRA-RS e em reunião foi discu�da alterna�vas para a dívida a�va.

A Cons. Ione Salem citou que o CRA-RN tem �do bons Presidentes, elogiou a gestão da Presidente do Regional, Adm. Kate, relatando que em
sua gestão foi realizado concurso que reestruturou o CRA e foi feito um bom trabalho de fiscalização e de dívida a�va que gerou crescimento
da arrecadação, reportou-se também, à importância dos recursos do PRODER para o crescimento do Regional, que ainda é um Regional de
pequeno porte. Sobre a questão, o Cons. Roberto Ibrahim Uehbbe comentou sobre a prá�ca do CRA-BA de realização de mu�rão para
minimizar a inadimplência. Neste sen�do, o Cons. Fábio Macedo comentou que contribuiu com o crescimento da arrecadação, ao trabalhar
com a recuperação de dívida a�va no CRA-AC. Informou que teve a oportunidade de operacionalizar em conjunto com os colaboradores,
propondo a possibilidade de realizar uma força tarefa, citando que é possível trabalhar em conjunto para a redução da dívida a�va.

Posto em votação, o Plenário aprovou, por maioria dos votos, a proposta orçamentária para o exercício de 2020, com a abstenção da
Conselheira Carolina Maia.

Em apreciação, o parecer da CAF sobre a previsão orçamentária dos Regionais foi aprovado, por unanimidade.

 

3.11. Acordo de Cooperação Técnica entre o CFA e a FENAD (Presidente) - Delibera�vo

O Presidente Mauro Kreuz informou que firmou contato com a FEBRAD e a FENAD de forma a aproximar as ins�tuições. Apresentou o Acordo
de Cooperação Técnica enviado pela FENAD que, em apreciação, foi aprovado, por unanimidade de votos.



 

3.12. Calendário 2020

O Superintendente Douglas Evangelista apresentou a proposta do calendário de 2020. O Presidente Mauro Kreuz propôs a redução do
número de reuniões, dada a aprovação da previsão orçamentária para o próximo ano, diminuindo quatro reuniões da Diretoria Execu�va e
duas de reuniões plenárias, destacando que seria necessário alteração no Regimento.

O Cons. André Saoncela propôs que se aguarde o repasse das cotas-partes para verificar a viabilidade das reuniões, entretanto, o Cons.
Rogério Cris�no informou que as cotas-partes de janeiro são repassadas por volta do dia 30. A Cons. Ione Salem sugeriu a re�rada da reunião
plenária de fevereiro e que a realização das reuniões externas sejam apenas as duas reuniões plenárias concomitantes com os eventos
previstos. O Cons. André Saoncela sugeriu a re�rada das reuniões externas da Diretoria, argumentando que irá reduzir também o
deslocamento de colaboradores do CFA.

O Cons. Carlos Alberto propôs a realização de evento em fevereiro com Presidentes, Conselheiros Federais, fiscais, uma grande reunião no
sen�do de buscar melhorias de resultados para a fiscalização e registro.

O Cons. Ildemar Cassias sugeriu que, se possível, não sejam realizadas as Assembleias de Presidentes Conjuntas, pois, em seu entendimento,
elas são improdu�vas. O Presidente esclareceu então, que serão man�das apenas duas e que elas ocorrerão concomitantemente com os dois
grandes eventos do Sistema CFA/CRAs.

Em atendimento à solicitação do Cons. Carlos Alberto, foi feita alteração nas reuniões previstas para fevereiro/2020, tendo sido proposta a
realização da reunião da DIREX (manhã) e Plenária (tarde) na quarta-feira, dia 5, seguindo-se o ENAF na quinta e sexta-feira, que contará com
a presença de representantes dos Regionais.

 

 Lida e aprovada a ata, assinam:

 

Adm. Francisco Rogério Cris�no Adm. Mauro Kreuz
Diretor Administra�vo e Financeiro Presidente
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Documento assinado eletronicamente por Adm. Francisco Rogério Cris�no, Diretor, em 07/02/2020, às 11:52, conforme horário oficial de
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