
 
 

 

ATA DA 1ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CFA DE 2020 1 

Data:  05 de fevereiro de 2020 2 
Horário: 08h40min às 12h45min 3 
Local:  Sede do CFA, em Brasília/DF 4 

PRESIDÊNCIA: Adm. Mauro Kreuz 5 
SECRETARIA: Adm. Francisco Rogério Cristino 6 

A – Conselheiros Federais presentes 7 
1. Adm. Mauro Kreuz – SP, Presidente 8 
2. Adm. Francisco Rogério Cristino – CE, Diretor da CAF 9 
3. Adm. Carlos Alberto Ferreira Júnior – DF, Diretor da CFR 10 
4. Adm. Mauro dos Santos Leônidas – PA, Vice-Diretor da CFP 11 
5. Adm. Diego Cabral Ferreira da Costa – SE, Diretor da CDI 12 
6. Adm. Gilmar Camargo de Almeida – MG, Diretor da CRIE 13 
7. Adm. Gracita Hortência dos S. Barbosa – MS, Diretora da CEPE 14 
8. Adm. Fábio Mendes Macedo – AC, Diretor da CGP 15 

B –Ausências justificadas 16 
1. Adm. Cláudia de Salles Stadtlober – RS, Diretora da CFP 17 
2. Adm. Rogério Ramos de Souza – TO, Vice-Presidente 18 

C - Convidados 19 
1. Adm. Amílcar Pacheco dos Santos 20 
2. Adm. José Carlos de Sá Colares 21 

ASSUNTOS EM DISCUSSÃO 22 

1. ABERTURA 23 
O Presidente Mauro Kreuz deu boas vindas a todos e pediu as bênçãos de Deus sobre 24 

os trabalhos da Entidade, desejando que 2020 seja um ano profícuo. Reportou-se à situação 25 
ocorrida no final de 2019, que culminou com a exoneração do ex-superintendente do CFA e a 26 
instituição de duas Comissões de Sindicância. Comunicou a ascensão do Adm. Joaquim 27 
Luciano Gomes Faria ao cargo de Superintendente do CFA, acumulado ao cargo de 28 
Coordenador de Orçamento e Finanças. Informou que o Adm. Civaldo José Gabriel exercerá, 29 
simultaneamente, as funções de Coordenador de Apoio Administrativo e de Relações 30 
Internacionais e Eventos. Em seguida, agradeceu aos colaboradores Joaquim Luciano, 31 
Edylene Carrasquel, Marcelo Dionísio e Civaldo Gabriel pelo apoio prestado à Entidade. 32 

2. Apreciação da Ata da 13ª reunião da DIREX, realizada no dia 04 de dezembro de 33 
2019, em Brasília/DF. 34 
Aprovada, por unanimidade. 35 

3. PRODER 2019 dos CRAs AM e PI. (Vice-Presidente) 36 
O Presidente Mauro Kreuz deu ciência de que o Vice-Presidente Rogério Ramos não 37 

pôde se fazer presente nesta reunião devido ao fato dele ter sido convocado para reunião de 38 
emergência na prefeitura de Palmas/TO.Diante disto, solicitou à colaboradora Ana Maria de 39 
Araújo Ferreira, Assessora da Vice-Presidência, que fizesse exposição do assunto. A referida 40 
colaboradora informou que a Comissão Permanente do PRODER, em novembro de 2019, 41 
indeferiu solicitação de prorrogação de prazo para a execução do projeto Aquisição de 42 
Mobília – CRA-AM devido à extemporaneidade do pleito e que ao deliberar pelo 43 
encaminhamento da solicitação para apreciação do Plenário requereu àquele Conselho 44 
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apresentação dos seguintes informes: relação de pagamentos, demonstrativo da receita e da 45 
despesa e extrato das contas bancária e de aplicação com o intuito de identificar o saldo 46 
financeiro; que os documentos foram encaminhados e com eles, comprovante de devolução 47 
do saldo datado de 17/01/2020, sob o valor de R$60.787,60. Quanto ao CRA-PI, a Adm. Ana 48 
Maria informou que o motivo do indeferimento do pleito é o mesmo pertinente ao do CRA-AM 49 
e que a Comissão solicitou a mesma documentação, mas, que o CRA-PI não apresentou 50 
qualquer resposta ou manifestação. Diante disto, a Diretoria Executiva o foi pelo 51 
entendimento de que houve a perda do objeto e deliberou pela exclusão do item da pauta da 52 
reunião plenária. Em seguida, o Presidente Mauro Kreuz se reportou à situação do CRA-AL e 53 
solicitou que a Assessora da Vice-Presidência fizesse explanação sobre a questão. A Adm. 54 
Ana Maria informou então, que a Comissão Permanente do PRODER aprovou em abril de 55 
2019 cinco projetos do CRA-AL, que no mesmo mês os convênios a eles pertinentes foram 56 
encaminhados para aposição da assinatura da Presidente daquele Regional e que para 57 
seguir os trâmites necessários que culminariam com os repasses financeiros cabia ao CRA-58 
AL, além da aposição da assinatura nos convênios, promover os depósitos das 59 
contrapartidas. Informou em seguida, que o Regional realizou depósitos referentes somente 60 
aos projetos Infraestrutura Física e Melhoria da Infraestrutura de TI, estes, datados de 61 
13/11/2019 e que os documentos em questão foram encaminhados ao CFA no dia 62 
14/11/2019 com solicitação de prorrogação de prazo para execução do projeto. Acolhidas as 63 
prorrogações, em reunião realizada no dia 22/11/19, o instrumento que dá vigência ao 64 
Convênio, Extrato da Publicação do convênio, foi providenciado de imediato, assim como o 65 
repasse dos recursos, que foi requerido à Seção de Orçamento e Finanças (SOF-CAF), mas 66 
que devido à pendência quanto à cota-parte não pôde ser realizado por aquela Seção. 67 
Acrescentou que houve duas tentativas de repasses antes de o CFA entrar em recesso no dia 68 
20/12/2019. Que ao retornar de recesso houve nova solicitação de repasse e que naquela 69 
ocasião o CRA estava adimplente com as obrigações junto à Câmara de Administração e 70 
Finanças, mas que por meio dos Memorandos nos 68 e 69/2020/CFA-CFA/CFA, de 71 
15/01/2020 a CAF informou que não poderia realizar os repasses pelo fato de os recursos 72 
não terem sido empenhados como restos a pagar para 2020. Em discussão, a Diretoria 73 
Executiva acompanhou o entendimento manifestado pela CAF. 74 

4. Vantagem Pecuniária individual extensão aos empregados de Conselhos de 75 
Fiscalização. (ASJ) 76 
O Dr. Marcelo Dionísio Souza, Assessor Jurídico do CFA, informou à Diretoria Executiva 77 

que o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região julgou improcedente a ação civil pública 78 
ajuizada pelo Sindicato dos Empregados em Conselhos e Ordens de Fiscalização e 79 
Entidades Coligadas e Afins do Distrito Federal (SINDECOF/DF) que requereu a extensão do 80 
benefício denominado Vantagem Pecuniária Individual (VPI), instituída pela Lei 10.689/2003, 81 
aos empregados do Conselho Federal de Administração (CFA). Esclareceu que a 82 
contestação apresentada pelo CFA ao Tribunal se pautou no fato de o CFA não receber 83 
recursos da União; de seus empregados não serem servidores públicos e ainda, pelo fato de 84 
os cargos deste Conselho não serem criados por Lei. Acrescentou que, embora a VPI seja de 85 
baixo valor, R$60,00 (sessenta reais) mensais, a soma ao final do exercício implica no 86 
montante aproximado de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) 87 

5. Prestação de Contas 2017. (CAF) 88 
 CRA-PA 2017 89 
O Diretor Administrativo e Financeiro, Cons. Rogério Cristino, solicitou ao Auditor do 90 

CFA, Sr. Marcello Coutinho, que fizesse explanação sobre o assunto. Com a palavra, o Sr. 91 
Marcello Coutinho informou que a Auditoria pertinente ao exercício 2017 teve início em 92 
novembro de 2018 e que foram detectados os mesmos problemas ocorridos em exercícios 93 
anteriores e que diante da Intervenção foi possível aprofundar a análise pelo fato de termos 94 
acesso a cem por cento da documentação. Que não existe comprovação da prestação dos 95 
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serviços; que valores foram distribuídos de forma fracionada a diversas pessoas, dentre elas, 96 
ex-Conselheiro Federal Suplente. Esclareceu que todos os fatos estão evidenciados no 97 
relatório exarado pela Auditoria Interna do CFA e que houve desvio de aproximadamente 98 
R$2.500.000,00. Informou que o CFA concedeu prazo de 10 (dez) úteis para apresentação 99 
das defesas pelos Administradores José Célio dos Santos Lima, ex-presidente do CRA-PA e 100 
Francisco Carlos Lopes de Paula, ex-Diretor Administrativo e Financeiro e que 57 dias após o 101 
término do prazo o Adm. José Célio Santos Lima enviou recurso por mensagem eletrônica e 102 
anexo a ele, documento de igual teor em nome do Adm. Francisco Carlos Lopes de Paula, 103 
mas que este não foi considerado pela Auditoria Interna porque o documento não estava 104 
assinado pelo ex-Diretor Administrativo e Financeiro e não foi apresentada nenhuma 105 
procuração autorizando ao ex-presidente a representá-lo. Informou ainda que, mesmo 106 
vencido o prazo a Auditoria Interna procedeu à análise do recurso encaminhado pelo ex-107 
presidente e que nele não foi apresentado nenhum fato novo que pudesse mudar o 108 
entendimento da Auditoria Interna; que o ex-presidente se limitou a atacar o CFA, dizer que o 109 
Federal não tem autoridade para fiscalizar os CRAs e que alegou perseguição política. Diante 110 
do exposto, o Sr. Marcello Coutinho informou que a Auditora Interna mantém o relatório por 111 
ela exarado que assim conclui: “Esta Auditoria, com base na alínea “f”, inciso II, art. 4º da 112 
Resolução Normativa CFA nº 570, de 08/08/2019, é de opinião que: a) As contas do 113 
Conselho Regional de Administração do Pará – CRA-PA, referentes ao exercício de 2017 114 
sejam julgadas IRREGULARES pelo Plenário do Conselho Federal de Administração – CFA; 115 
b) Que o CFA providencie URGENTE comunicação dos fatos ao Tribunal de Contas da União 116 
– TCU e demais Órgãos, para as apurações de responsabilidades que se fizerem 117 
necessárias; c) Que o CFA proceda à instauração da Tomada de Contas Especial – TCE 118 
junto ao TCU, em desfavor dos responsáveis pelo ordenamento de despesa do CRA-PA 119 
durante o exercício de 2017, com a finalidade de buscar o ressarcimento dos valores gastos 120 
de forma indevida; d) Que o CFA adote as medidas judiciais, com vistas ao ressarcimento dos 121 
valores no presente relatório”. Na sequência, o Cons. Amílcar Pacheco informou que o fato é 122 
mesmo assustador. Que o CRA-PA concluiu o exercício de 2019 com superávit de 123 
aproximadamente R$639.000,00 e que comparado a exercícios anteriores fica evidente que 124 
no passado recursos financeiros na ordem de aproximadamente R$1.2000.000,00 foram 125 
subtraídos daquele Regional. O Presidente Mauro Kreuz citou haver uma mancha terrível no 126 
Sistema CFA/CRAs e que esta Diretoria Executiva teve a coragem de, ao instaurar a Junta 127 
Interventora, encerrar a malversação dos recursos públicos no CRA-PA. Que mesmo diante 128 
de acusações dirigidas à Diretoria Executiva do CFA pela iniciativa de instauração da Junta 129 
Interventora, esta optou por não mais passar vergonha ou mesmo se omitir diante da 130 
situação. Parabenizou os administradores paraenses por, mesmo com todos os desmandos 131 
do passado, terem se mantido fiel à Entidade e à profissão. O Cons. Amílcar Pacheco 132 
informou que uma das razões pela qual os administradores do Pará mantiveram foco no CRA 133 
se deve à atuação do Presidente Mauro, que concedeu apoio e firmou relacionamento com 134 
diversas Instituições de Ensino Superior do Pará. Acrescentou ainda, a contribuição do Adm. 135 
Inácio Guedes, Presidente do CRA-AM, que ministrou palestras em algumas Instituições e 136 
ainda, de alguns voluntários, além de grupo no whatsApp coordenado pelo Cons. Mauro 137 
Leônidas. Ainda com a palavra, o Cons. Amílcar Pacheco enalteceu a coragem do Presidente 138 
Mauro Kreuz, inclusive por estar respondendo judicialmente diversas ações impetradas pelo 139 
ex-Presidente do CRA-PA. Por unanimidade de votos a Diretoria Executiva aprovou o parecer 140 
exarado pela Câmara de Administração e Finanças a ser encaminhado para apreciação do Plenário. 141 

6. Prestação de Contas do PRODER 2017. (CAF) 142 
O Diretor Rogério Cristino submeteu à apreciação da Diretoria Executiva as prestações 143 

de contas abaixo relacionados e, por unanimidade de votos, os pareceres exarados foram 144 
aprovados:145 



 
 

 

 CRA-MT 146 

Projeto Criação de Salas - pela aprovação 147 

 CRA-MS 148 

Projeto Consolidando a Fiscalização – pela aprovação com ressalva, descumprimento do 149 
art. 25, lei 8.666/93, falta de devido atesto. 150 

Projeto Um destaque para a Capacitação – pela aprovação com ressalva, descumprimento 151 
do art. 25, lei 8.666/93, falta de devido atesto. 152 

 CRA-RS 153 

Projeto CRA Itinerante – pela aprovação. 154 

 CRA-SP 155 

Projeto Divulgação da Fiscalização Orientativa – pela aprovação. 156 

Projeto Executivo e Reforma – pela aprovação. 157 

 CRA-SE 158 

Projeto Aquisição de Plataforma Vertical – pela aprovação. 159 

As prestações de contas acima referidas serão apreciadas pelo Plenário do CFA. 160 

7. Prestação de Contas do PRODER 2019. (CAF) 161 
O Diretor Rogério Cristino submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a prestação de 162 

contas abaixo relacionada e, por unanimidade de votos, o parecer exarado foi aprovado. 163 

 CRA-PA 164 

Projeto Aquisição de Mobiliário e Adequação das Instalações da Nova Sede - pela 165 
aprovação. 166 

A prestação de contas acima referida será apreciada pelo Plenário do CFA. 167 

8. Controle de Recebimento de Balancetes/Cotas Partes. (CAF) 168 
O Diretor Rogério Cristino apresentou planilhas referentes aos balancetes e cotas-169 

partes dos exercícios 2019 e 2020, dos quais registramos pendências dos CRAs AM, MA, PR, 170 
RR e SE quanto à apresentação dos balancetes de dezembro/2019 e do CRA-AP quanto aos 171 
meses de setembro a dezembro/2019. No tocante ao exercício de 2020, até o momento, 172 
somente o CRA-PA procedeu ao repasse da quota-parte, porém, cabe registrar que não há 173 
pendência por parte dos demais Regionais, uma vez que a quota-parte do mês de janeiro de 174 
2020 deverá ser repassada até o décimo quinto dia do mês de fevereiro e o balancete 175 
apresentado até o vigésimo quinto dia. 176 

9. Disponibilidade Financeira. (CAF) 177 
O Diretor Rogério Cristino apresentou os dados sobre a situação financeira do CFA e informou 178 

que a disponibilidade financeira do Conselho até a presente data é de R$ 7.060.988,26. 179 

10. Apreciação do Balancete do CFA referente aos meses Nov e Dez/2019. (CPTC) 180 
O Cons. Amílcar Pacheco fez o relato pertinente à análise dos balancetes dos meses de 181 

novembro e dezembro/2019 e informou que, de ambos, constatou-se a regularidade dos 182 
lançamentos contábeis e da respectiva documentação e que o parecer da Comissão 183 
Permanente de Tomadas de Contas – CPTC é pela aprovação. Em discussão, a Diretoria 184 
Executiva, por unanimidade de votos, foi pela aprovação. Registramos o seguinte quanto à 185 
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análise do balancete de novembro 2019: comparando a Receita Arrecadada com a Despesa 186 
Empenhada no mês, verificou-se um Déficit Orçamentário de R$1.147.078,87 (um milhão, 187 
cento e quarenta e sete mil, setenta e oito reais e oitenta e sete centavos) e a disponibilidade 188 
financeira que passou do mês de novembro para o mês de dezembro de 2019 foi de 189 
R$6.332.134,11 (seis milhões, trezentos e trinta e dois mil, cento e trinta e quatro reais e onze 190 
centavos), na conta Caixa e Equivalentes a Caixa do Ativo Circulante, demonstrada no 191 
Balanço Patrimonial do mês, de acordo com a Contabilidade Aplicável ao Setor Público. 192 
Quanto à pertinente ao mês de dezembro 2019: comparando a Receita Arrecadada com a 193 
Despesa Empenhada no mês, verificou-se um Déficit Orçamentário de R$1.225.548,92 (um 194 
milhão, duzentos e vinte e cinco mil, quinhentos e quarenta e oito reais e noventa e dois 195 
centavos) e a disponibilidade financeira que passou do mês de dezembro de 2019 para o mês 196 
de janeiro de 2020 foi de R$6.109.102,93 (seis milhões, cento e nove mil, cento e dois reais e 197 
noventa e três centavos), na conta Caixa e Equivalentes a Caixa do Ativo Circulante, 198 
demonstrada no Balanço Patrimonial do mês, de acordo com a Contabilidade Aplicável ao 199 
Setor Público. O Cons. Amílcar Pacheco fez uma comparação entre o previsto para 2019 e o 200 
efetivamente realizado, com relato de divergências bastante consideráveis, apontando o 201 
montante de aproximadamente R$5.0000.000,00 (cinco milhões de reais de divergência), 202 
informando que essa diferença afetou diretamente o exercício de 2019. Os balancetes acima 203 
referidos serão apreciados pelo Plenário. 204 

11. Bens Patrimoniais Inservíveis – Doação (CAF) 205 

O Diretor Rogério Cristino informou que o CFA dispõe de uma série de materiais 206 
inservíveis, tais como microcomputadores, servidores, cadeiras, etc., ao todo são 77 itens sob 207 
o valor de R$129.536,34 (cento e vinte e nove mil, quinhentos e trinta e seis reais e trinta e 208 
quatro centavos) e propôs a doação desses bens a instituições filantrópicas, como igrejas e 209 
escolas. Em discussão a proposição foi aprovada por unanimidade de votos e será 210 
encaminhada para apreciação do Plenário do CFA. 211 

12. Acordo de Cooperação Técnica entre o CFA e o Banco do Brasil. Capacitação de 212 
Administradores Consultores de MPEs. (CFP) 213 
O Vice-Diretor de Formação Profissional, Adm. Mauro Leônidas informou que em 214 

decorrência da Cooperação Técnica entre o CFA e o Banco do Brasil será realizada em São 215 
Paulo, no dia 08/02/2020, a primeira edição do curso de capacitação aos administradores 216 
egressos do Programa de Capacitação e de Formação de Multiplicadores de Conhecimentos 217 
em MPEs (2017). Esclareceu que a capacitação será ministrada por funcionários do Banco do 218 
Brasil e que a próxima edição ocorrerá no Distrito Federal. Que estão previstas a realização 219 
de palestras, encontros presenciais e disponibilização de vídeo-aulas sobre temas ligados à 220 
prática da Administração Financeira. Em seguida, apresentou quadro com quantitativo de 221 
egressos do programa de capacitação, por jurisdição de Regional: AL-16, MA-16, PA-22, PI-20, 222 
RJ-18 (primeira fase); DF-29, GO-23, MS-37, MT-26, SE-24 (segunda fase) e BA-45, CE-37, RR-37, 223 
SC-39, SP-53 (terceira fase) e quantitativo de matriculados por turma em 2019: AC-55, AM-37, AP-42, 224 
ES-59, RN-62 RS-60. Com a palavra, o Diretor de Gestão Pública, Cons. Fábio Mendes, informou que 225 
em reunião realizada no Palácio do Planalto no dia 03/02, conversou com o Presidente da Fundação 226 
Nacional da Qualidade (FNQ), Sr. Theodorus Van Der Loo, e que aquele se colocou à 227 
disposição do CFA para estabelecer relacionamento entre as Entidades com o intuito de 228 
serem firmadas parcerias. 229 

13. Atualização das DCNs de Administração. Proposições da ANGRAD, do CRA-SP e 230 
do Sistema CFA/CRAs. (CFP) 231 
O Vice-Diretor Mauro Leônidas informou que a proposta de atualização das Diretrizes 232 

Curriculares Nacionais (DCNs) de Administração formuladas pela Associação Nacional dos 233 
Cursos de Graduação em Administração (ANGRAD) e Conselho Regional de Administração 234 
de São Paulo (CRA-SP) foram enviadas para os Conselhos Regionais e que o CFA recebeu 235 
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contribuições dos CRAs RJ, MG e PA. Que a Câmara de Formação Profissional está 236 
consolidando as informações para que a proposição seja encaminhada ao Conselho Nacional 237 
de Educação. O Vice-Diretor Mauro Leônidas destacou a importância de se contemplar 238 
disciplina com conteúdo que abranja as Micros e Pequenas Empresas. Com a palavra, o 239 
Presidente Mauro Kreuz informou que no dia 17/02 haverá audiência pública no Conselho 240 
Nacional de Educação (CNE) quando será aberta discussão quanto à Resolução CNE nº 241 
4/2005, que “Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 242 
Administração, bacharelado, e dá outras providências” e que ele, a Cons. Cláudia Stadtlober 243 
e os Presidentes dos CRAs BA, DF e MA, respectivamente, os Administradores Tânia Dias, 244 
Udenir de Oliveira e José Samuel se farão presentes. Informou que a Presidência do CFA 245 
fará proposição para nas DCNs seja prevista a obrigatoriedade da residência profissional em 246 
Administração e que elas sejam orientadas por competências e não por disciplinas, alinhando 247 
assim, à realidade do mercado de trabalho. 248 

14. Programa de Certificação Profissional em Administração do Sistema CFA/CRAs. 249 
Estabelecimento de parcerias para oferta de cursos preparatórios para o exame. 250 
(CFP) 251 
O Vice-Diretor Mauro Leônidas informou que a parceria com o Grupo SER Educacional 252 

tem como objetivo converter o conteúdo do Programa de Certificação Profissional em 253 
Administração em cursos de pós-graduação lato sensu nos campos estabelecidos no art. 2º 254 
da Resolução Normativa CFA nº 485, de 19/09/2016, contemplados no exame aplicado pela 255 
Fundação Getúlio Vargas (FGV). Que serão muitos os benefícios advindos desta proposta, 256 
pois, o profissional já sairá com uma especialização e preparado para fazer a certificação, 257 
além da perspectiva de divulgação da certificação. Informou ainda que o Acordo de 258 
Cooperação Técnica entre o CFA e o Grupo Ser Educação será assinado no próximo dia 05. 259 
O Presidente Mauro Kreuz, em nome da Diretoria Executiva, externou cumprimentos ao Vice-260 
Diretor Mauro pela proposição. Em discussão, a Diretoria Executiva aprovou, por 261 
unanimidade de votos, o estabelecimento da parceria, que também será submetida à 262 
apreciação do Plenário do CFA. 263 

15. Encontro Nacional de Fiscais do Sistema CFA/CRAs – ENAF. (CFR) 264 
O Diretor de Fiscalização e Registro, Cons. Carlos Alberto, informou que o ENAF tomou 265 

grande proporção, porque, inicialmente, participariam do evento somente os Fiscais, mas que 266 
posteriormente, incluiu-se a participação dos Conselheiros Federais, Presidentes e Diretores 267 
de Fiscalização dos CRAs o que aumentou em muito o número de participantes, sendo que 268 
até aquele momento havia 136 inscritos. Esclareceu que o evento foi estruturado para mostrar 269 
a realidade chocante dos resultados dos trabalhos provenientes da decisão do ENAF em 270 
2019, quando 5 CNAES foram selecionados e uma lista com 200 CNPJs fiscalizáveis, por 271 
CRA, foi enviada para 22 Conselhos e na primeira medição, em 28/01/2020, obtivemos 57 272 
registros provenientes daquela Fiscalização, e que isto representa 1% do material fornecido. 273 
Que da campanha de novembro de 2019, sobre gestão de condomínios, a Câmara de 274 
Fiscalização e Registro (CFR) com apoio da Coordenação de Informática do CFA (CIN) 275 
extraiu da Receita Federal, a partir de dados públicos, 22.764 CNPJs sob o CNAE 6822, 276 
Administração de Condomínios, e que o resultado da primeira medição em 20/01/2020 277 
apresentou como resultado 17 registros e que isto corresponde a 0,07% do material 278 
fornecido. Que os números informados regularmente pelos Regionais não representam a 279 
realidade e que o que impacta na realização da fiscalização não é o sistema que se utiliza 280 
(SIFA, IMPLANTA ou INCORP) e sim, a vontade de querer fazer. Apresentou a programação 281 
do evento, fazendo breve explanação sobre cada um dos itens dela, ressaltando a exposição 282 
a ser feita pelo Presidente Mauro Kreuz, que tratará das ameaças que vivemos; da 283 
apresentação a ser realizada pelo Adm. Pedro Prêmoli, do CRA-ES, agregada ao programa 284 
compartilha e capacita que tem forte trabalho na fiscalização, com o intuito de padronizar 285 
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algumas ações do sistema; a elaboração dos planos anuais de fiscalização, que hoje não são 286 
executados da forma em que são elaborados; apresentação de “cases” pelos Conselhos 287 
Regionais da BA, CE, ES, DF, SC, CFA/CFR, MG; concessão de tempo para que os Fiscais 288 
manifestem suas contribuições. Concluiu esclarecendo que a realidade será apresentada aos 289 
CRAs; que metas serão estabelecidas e que a Câmara de Fiscalização e Registro (CFR) será 290 
utilizada como instrumento de atendimento e de apoio aos Regionais, sob o mote: peça ajuda. 291 
Informou que os Conselheiros José Carlos Colares e Fábio Mendes requereram espaço no 292 
decorrer da programação do evento para fazerem algumas explanações, sobre itens que no 293 
seu ponto de vista são importantes, mas que diante da programação extensa e da 294 
possibilidade de debates serem gerados sobre assunto que não é o foco da Fiscalização 295 
poderia gerar dispersão. 296 

16. Implantação do Sistema da IMPLANTA nos CRAs. (CFR) 297 
O Diretor Carlos Alberto informou que a empresa Implanta Informática Ltda. se fará 298 

presente no ENAF com o intuito de responder às prováveis observações que serão 299 
apresentadas pelos participantes no decorrer do Encontro. Que o contrato emergencial 300 
firmado com a Implanta Informática findou em dezembro do ano passado e que 16 Estados 301 
fizeram Adesão à Ata de Registro de Preços CRA-DF nº 01/2019, proveniente do Processo 302 
Administrativo nº 550/2019 - Pregão Eletrônico nº 005/2019 e que no momento os Regionais 303 
já estão na fase de migração dos dados. 304 

17. Dúvidas/solicitação sobre a RN CFA nº 569/2019. (CFR) 305 
O Diretor Carlos Alberto informou que houve avanços quanto ao cumprimento do 306 

disposto na Resolução Normativa CFA nº 569/2019 que “Dispõe sobre as atividades de 307 
supervisor de estágio nos campos da Administração e dá outras providências”, mas que 308 
continua tendo reação de Estados no sentido de que isto está afastando as instituições do 309 
estágio. Informou que a Câmara de Desenvolvimento Institucional está desenvolvendo 310 
campanhas com o intuito de promovermos a sensibilização quanto à aplicação da referida 311 
Resolução, para que tanto a faculdade quanto a empresa estejam alinhadas ao cumprimento 312 
da Resolução. O Presidente Mauro Kreuz ressaltou que supervisão de estágio é exercício da 313 
profissão, então, ele deve ser exercido pelo profissional em Administração. 314 

18. Informes sobre Ação Parlamentar. 315 
O Diretor Carlos Alberto informou que o CFA teve pauta com a Casa Civil para tratar de 316 

alguns itens e que a prioridade foi a PEC 108. Indagou ao Presidente Mauro Kreuz se houve 317 
alguma tratativa sobre isso no Fórum dos Conselhos Federais das Profissões 318 
Regulamentadas (Conselhão). Com a palavra, o Presidente Mauro Kreuz informou que os 319 
Conselhos Federais de Contabilidade (CFC) e de Corretores de Imóveis (COFECI) são 320 
favoráveis à PEC 108 e que os demais são contrários. Que a suspeita de que o ex- 321 
Presidente do Conselhão, Augusto Viana, era a favor dela, tornou-se fato. Esclareceu que na 322 
primeira reunião do Conselhão, realizada no dia 28/01/2020, ficou estabelecido que quem 323 
irátratar da questão da PEC será a Presidência do Conselhão e não mais, isoladamente, os 324 
Conselhos de Fiscalização.Que o CFA havia firmado acordo com o relator da PEC 108/2019 325 
na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), o deputado federal Édio Lopes e 326 
que ele, o deputado, não honrou o acordo, pois, acabou fazendo redação idêntica da PEC 108 e 327 
colheu assinaturas de parlamentares à revelia do acordo firmado entre nós. Que firmaremos 328 
novo contato com o deputado Édio Lopes, desta vez, em nome do Conselhão, e que as cartas 329 
serão postas à mesa, pois, o CFA dispõe de algumas informações que podem ser utilizadas. 330 
Que paralelo a isto, está sendo redigida nova PEC e que será solicitado seu apensamento à 331 
PEC 108. Em continuidade, esclareceu que o CFC é favorável à PEC devido a vários 332 
problemas vinculados ao quadro de pessoal daquela Autarquia, e que a privatização o 333 
beneficiará; que o COFECI tem diversos problemas perante o Tribunal de Contas da União 334 
(TCU) e a privatização os tiraria do radar daquele órgão. Ao concluir, informou que a nossa 335 
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intenção é de que sejam mantidos para os Conselhos de Fiscalização o caráter do poder de 336 
polícia e o regime de trabalho celetista (CLT) para os funcionários. 337 

19. Balanço 2019 das ações/projetos do CFA/ CGP. 338 
O Diretor de Gestão Pública, Cons. Fábio Mendes, fez uma explanação detalhada sobre 339 

as ações e os projetos realizados pela Câmara no exercício de 2019, conforme a seguir 340 
relacionado: 341 

 Rede de Profissionais de Adm, que tem como objetivo conectar e capacitar gerando 342 
idéias e soluções qualificadas de gestão - 432 profissionais capacitados, público 343 
sensibilizado 1861 e 11 estados atendidos. 344 

 Mídia social e IGM – acesso exclusivo 5334, mídias espontâneas 214, mais de 68 345 
mil FB e site CFA, mais de 185 mil INSTA e TT. 346 

 Rádio WEB – 100 milhões potenciais ouvintes, 5 entrevistas temáticas, retorno 347 
comercial (estimado), mais de 50 mil reais. 348 

Como resultado a Câmara de Gestão Pública desenvolveu 40 itens entre produtos e 349 
ações, ao custo de R$206.343,75. O Diretor Fábio Mendes informou que ontem, dia 04/02, a 350 
Câmara de Gestão Pública participou de reunião na Secretaria de Governo da Presidência da 351 
República e que o CFA integrará, juntamente com outros órgãos, tais como, Ministério da 352 
Economia, Tribunal de Contas da União (TCU) e Controladoria Geral da União (CGU), grupo 353 
que tratará da elaboração do “Guia do Prefeito + Brasil” e que o referido Guia contará com 354 
dados do Índice CFA de Governança Municipal (IGM). Acrescentou ainda que no dia 07/02 355 
será realizada no CFA, reunião com a Coordenação Geral de Apoio à Micro e Pequena 356 
Empresa (Ministério da Economia) e com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial 357 
(ABDI) e que a referida Coordenação pretende desenvolver indicador para as micros e 358 
pequenas empresas semelhante ao IGM e tratará da possibilidade de se firmar parceria. 359 

20. Projetos 2020 do CFA/ CGP. 360 
O Diretor Fábio Mendes apresentou uma relação de projetos previstos para execução no 361 

exercício de 2020, alguns, já em andamento, como Guia dos Presidentes dos CRAs, Inserção dos 362 
Profissionais de Administração como Agente de Desenvolvimento Local (Lei Geral das MPEs), com 363 
destaque para o IGM 2020, com previsão de lançamento para a última semana de março. 364 

21. Relato das atividades do CFA/CEPE. 365 
A Diretora de Estudos e Projetos Estratégicos, Cons. Gracita Ramos informou que o 366 

Sistema CFA de Governança, Planejamento e Gestão Estratégica de Serviços Municipais de 367 
Água e Esgotos (CFA-GESAE) já está atualizado com os dados do Sistema Nacional de 368 
Informações sobre Saneamento (SNIS) e que a CEPE vem tentando encontrar forma legal 369 
para, por meio de parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), promover a 370 
comercialização da ferramenta, mas que, lamentavelmente, isso ainda não é possível. 371 
Reportou-se ao Plano de Saneamento Básico e destacou que as infraestruturas são feitas de 372 
maneira inadequada e que o descumprimento do plano impacta na área da saúde. Citou que 373 
a Agência Nacional de Águas (ANA) aprova projetos de maneira inadequada e deu como 374 
exemplo, o despejo de dejetos na bacia do Rio Paraná. Informou ainda, que a CEPE evoluiu 375 
bastante no desenvolvimento dos módulos do curso à distância do GESAE, mas que aguarda 376 
a Academia Corporativa da Administração para disponibilização. Por fim, informou que para a 377 
execução dos demais projetos a CEPE aguarda as diretrizes financeiras do CFA. 378 

22. ERPA Nordeste – Fortaleza/CE, nos dias 12 e 13 de março de 2020. (CRIE) 379 
O Diretor de Relações Internacionais e Eventos, Cons. Gilmar Camargo, informou que o 380 

Encontro Regional dos Profissionais de Administração da Região Nordeste (ERPA Nordeste) 381 
será realizado no mês de março em Fortaleza/CE juntamente com a Assembléia de 382 
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Presidentes e a reunião da Diretoria Executiva do CFA, e que o evento contará com o apoio 383 
de outros CRAs do nordeste. Informou ainda, que é estimada a presença de 800 participantes 384 
e que o público alvo é de administradores registrados nos CRAs do nordeste. Em seguida, 385 
apresentou algumas peças da divulgação que está sendo circulada no Brasil. 386 

 387 
23. FOGESP – Belo Horizonte/MG, de 5 a 7 de maio 2020. (CRIE) 388 

O Diretor Gilmar Camargo informou que o Fórum de Gestão Pública, a ser realizado de 389 
5 a 7/05, em Belo Horizonte/MG, já conta com as presenças confirmadas dos governadores 390 
dos Estados de Minas Gerais e do Espírito Santo, do Prefeito de São Paulo, Bruno Covas e 391 
ainda, da Sra. Débora Arôxa, Secretária de Governo da Presidência da República. Informou 392 
ainda, que o tema central do Fórum é “Desafios da Inovação na Gestão Pública”; que se 393 
estima a presença de 800 participantes e que a Fundação Dom Cabral fez a indicação de 2 394 
palestrantes, SEBRAE, e as Universidades Federais.  395 

24. Pacto Global – Nova adesão de Signatário. (CRIE) 396 
O Diretor Gilmar Camargo informou que há muito o CFA é membro do Pacto Global e 397 

que no final do ano passado o Conselho foi surpreendido com Ofício da Organização das 398 
Nações Unidas (ONU) informando que o CFA estava sendo excluído do Pacto por não haver 399 
apresentado os relatórios referentes aos exercícios de 2017 e 2018. Que de imediato firmou 400 
contato com a ONU para verificar como seria possível reverter a situação e que o Conselho 401 
foi orientado a apresentar os relatórios e encaminhar Ofício requerendo a reinclusão no 402 
Pacto. Em conclusão, informou que ontem, dia 04/02, os relatórios e o Ofício foram enviados 403 
à ONU e que agora é necessário aguardarmos a resposta. 404 

25. ENBRA – Salvador/BA, de 28 a 30 de outubro de 2020. (CRIE) 405 
O Diretor Gilmar Camargo informou que o evento será realizado em Salvador/BA, nos 406 

dias 28 a 30/10 sob o tema “Impacto da Inovação Tecnológica na Gestão das Organizações” 407 
e que há estimativa de 1.000 pessoas (presencial) e 50.000 (virtual). Que, ontem, dia 04/02, 408 
ele e o Adm. Civaldo Gabriel foram recebidos no Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações 409 
e Comunicações (MCTIC) pelo Chefe de Gabinete do Ministro Marcos Pontes, Sr. Celestino 410 
Todesco,com o intuito de convidar o Ministro para o evento e que na ocasião, receberam 411 
orientação de como proceder para formalizar o convite e obter sucesso. Em continuidade, 412 
informou que tanto o CRA-BA quanto o CRA-MG manifestaram necessidade de obterem 413 
ajuda financeira do CFA para a realização do Encontro Brasileiro de Administração (ENBRA) 414 
e do Fórum de Gestão Pública (FOGESP). Que ele fez um levantamento e identificou que o 415 
CFA fez aporte de R$ 500.000,00 para as últimas edições do Fórum Internacional de 416 
Administração (FIA) e de R$1.000.000,00 para o Encontro Brasileiro de Administração 417 
(ENBRA). Que a atualização do capital das pessoas jurídicas registradas nos CRAs da BA 418 
(aproximadamente R$ 380.000,00) e de MG (R$ 900.000,00) haverá um grande acréscimo na 419 
arrecadação daqueles Regionais e, consequentemente, no repasse ao CFA. Diante disto, 420 
apresentou proposta à Diretoria Executiva no sentido de o CFA fazer um esforço para liberar 421 
verba na ordem de R$ 400.000,00 para subsidiar a realização dos dois grandes eventos, 422 
FOGESP e ENBRA. Informou que o CRA-MG visitou aproximadamente 50 empresas/órgãos 423 
em busca de patrocínio e que somente 2 (dois) se propuseram a apoiar, de maneira incerta 424 
ainda, e um dele é o CREA e que no seu entendimento, não seria ideal termos subsídio dessa 425 
entidade. O Presidente Mauro Kreuz propôs apoio na ordem de R$300.000,00 a 426 
R$400.000,00 e o Diretor Financeiro, Cons. Rogério Cristino, sugeriu R$300.000,00 ao tempo 427 
em que informou que seria necessária a realização da reformulação orçamentária e que esta 428 
deveria ser apreciada pelo Plenário na reunião a ser realizada hoje. A Diretoria Executiva 429 
deliberou então pelo encaminhamento do pleito ao Plenário.  430 



10 
 

 

 

 

26. Apresentação da logo do ENBRA. (CDI) 431 
O Diretor de Desenvolvimento Institucional, Cons. Diego Costa, solicitou ao funcionário 432 

André Ribeiro que fizesse a apresentação da logo. Com a palavra o Sr. André apresentou a 433 
proposta de identidade do ENBRA e informou que montou um histórico das versões das logos 434 
anteriores e ainda, analisou a logo de outras marcas e concluiu pela apresentação de algo 435 
bem minimalista. Esclareceu que ela pode ser aplicada em diversas peças e sobre cores 436 
distintas. Que a presente proposta se fixaria como logo, inclusive, para os próximos ENBRAs, 437 
sem a necessidade de mudá-la a cada edição. Acrescentou que, na aplicação da logo, nas 438 
edições vindouras, criar-se-iam situações em que ela possa ser vinculada às imagens que 439 
caracterizem o Estado que recepcionará o evento. O Cons. Carlos Alberto propôs a inclusão 440 
do símbolo da profissão na logo, abaixo da inscrição “ENBRA”. Em discussão, ficou 441 
deliberado que a CDI promoverá a alteração requerida e que a logo será encaminhada para 442 
apreciação do Plenário. 443 

27. Relato do Workshop Direto ao Ponto com o Diretor Diego. (CDI) 444 
O Diretor Diego Costa informou que no Workshop Direto ao Ponto, realizado no último 445 

dia 24 no CFA, foi passada para os colaboradores do CFA a experiência da CDI e que o 446 
trabalho proposto foi muito bem acolhido pelos ouvintes, que demonstraram interesse em 447 
implantar o modelo de gestão, e que, inclusive, algumas áreas já adotaram. O Presidente 448 
Mauro Kreuz e o Cons. Fábio Mendes parabenizaram o Cons. Diego Costa pelo trabalho 449 
realizado junto aos colaboradores do Conselho. 450 

28. OUTROS ASSUNTOS 451 
Não houve assuntos abordados. 452 

29. AGENDA PARA A PRÓXIMA REUNIÃO 453 

 Reunião DIREX, no dia 11 de março de 2020, em Fortaleza/CE. 454 

30. ENCERRAMENTO 455 
Ao final, o Presidente Mauro Kreuz agradeceu a presença, o apoio e a dedicação dos 456 

membros da Diretoria Executiva, dando a reunião por encerrada às 12h45min. 457 
 

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 


