
 
 

 

ATA DA 2ª ASSEMBLÉIA DE PRESIDENTES DO SISTEMA CFA/CRAS EM 2019 1 
 2 
 3 

DATA: 21 de novembro de 2019 4 
HORÁRIO: das 09h às 19h 5 
LOCAL: Hotel Grand Mercure, Belém/PA. 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. Herlígenas Corrêa de Oliveira – CRA-AP 12 
4. Adm. Inácio Guedes Borges – CRA-AM 13 
5. Adm. Tânia Maria da Cunha Dias – CRA-BA 14 
6. Adm. Leonardo José Macedo – CRA-CE 15 
7. Adm. Udenir de Oliveira Silva – CRA-DF 16 
8. Adm. Maurílio José Martins Inês – CRA-ES 17 
9. Adm. José Samuel de Miranda Melo Júnior – CRA-MA 18 
10. Adm. Hélio Tito Simões Arruda – CRA-MT 19 
11. Adm. Rogério Elói Gomes Bezerra – CRA-MS 20 
12. Adm. Jehu Pinto de Aguilar Filho – CRA-MG 21 
13. Adm. Amilcar Pacheco dos Santos – CRA-PA – Presidente da Junta Interventora 22 
14. Adm. Geraldo Tadeu Indrusiak da Rosa – CRA-PB 23 
15. Adm. Sérgio Pereira Lobo – CRA-PR 24 
16. Adm. Wallace de Souza Vieira – CRA-RJ  25 
17. Adm. Zenóbio Pereira – CRA-RN 26 
18. Adm. Sérgio José Rauber – CRA-RS – Representante  27 
19. Adm. Marcos Tadanori Ito – CRA-RO 28 
20. Adm. Saturnino Moraes Ferreira – CRA-RR 29 
21. Adm. João Alfredo Campos Júnior – CRA-SC – Representante  30 
22. Adm. Roberto Carvalho Cardoso – CRA-SP  31 
23. Adm. Sidney Vasconcelos Andrade – CRA-SE 32 
24. Adm. Francisco Almeida Costa – CRA-TO 33 

 34 
B – Ausência justificada (Presidente) 35 
1. Adm. Samuel Albernaz – CRA-GO 36 
2. Adm. Mauri Vieira Costa – CRA-PE 37 
3. Adm. Roberthy dos Santos Barbosa – CRA-PI 38 
4. Adm. Claudia de Souza Pereira Abreu – CRA-RS 39 
5. Adm. Paulo Sérgio Jordani – CRA-SC 40 
 41 
  42 

ASSUNTOS EM DISCUSSÃO 43 
 44 
 45 

1. ABERTURA 46 
O Adm. Mauro Kreuz, Presidente do CFA, cumprimentou os presentes e deu boas 47 

vindas aos Presidentes dos CRAs e Diretores Executivos do CFA. Cumprimentos também 48 
dos Conselheiros Rogério Ramos, Vice-Presidente do CFA, e Mauro Leônidas, Conselheiro 49 
Federal do CRA-PA, que manifestaram a satisfação pela realização da Assembleia de 50 
Presidentes em Belém, citando a inauguração da nova sede do CRA-PA depois de tantas 51 
dificuldades enfrentadas pelo Regional. 52 

Com a palavra, o Cons. Amilcar Pacheco, Presidente interino do CRA-PA fez breve 53 
relato sobre a situação encontrada no Regional, citando os avanços obtidos pela atual 54 
gestão, como a mudança da nova sede que será inaugurada. Sobre o assunto, o Presidente 55 



 
 

 

Mauro Kreuz parabenizou a Junta Interventora composta pelos Conselheiros Amilcar 56 
Pacheco, Francisco Rogério Cristino e Marcos Kalebbe pelo belíssimo trabalho realizado, 57 
pelos resultados já visíveis, por outra realidade vivida atualmente pelo Regional. 58 

Na oportunidade, o Presidente Mauro Kreuz fez breve relato sobre a tramitação da 59 
PEC 108/2018 na Câmara dos Deputados e o andamento dos trabalhos do CFA e do 60 
Conselhão no sentido de desenvolver argumentos para combater a PEC e coletar 61 
assinaturas para encaminhar à CCJC. A idéia é barrar a PEC na Comissão, citando o auxílio 62 
do Sr. Genner de Moraes, representante da empresa Parlamento Consultoria.  63 
 64 
2. Apreciação da Ata da 3ª Assembleia de Presidentes Conjunta, realizada no dia 1 de 65 

outubro de 2019, em Palmas/TO. 66 
Aprovada, por unanimidade, a ata em apreço sem alterações.  67 

 68 
3. COMUNICAÇÕES/DELIBERAÇÕES 69 
3.1. Análise da Performance Financeira e Orçamentária do CFA 2020 (Presidente) 70 

O Presidente Mauro Kreuz apresentou dados financeiros do CFA por meio de relatório 71 
elaborado com levantamento de receitas e despesas e a previsão orçamentária e os ajustes 72 
necessários para a redução da reserva técnica projetada em 2019. Neste caso, foi 73 
informado que houve suspensão de projetos em Campanhas da CDI, Pesquisa Nacional, 74 
MPEs, ACAdm e interrupção de projetos IGM, GESAE, GSAÚDE, Comissões Especiais e 75 
SEI. Apresentados os números referentes aos custos do exercício de 2019.  76 

Apresentou a receita total projetada levando em consideração todos os projetos das 77 
Câmaras, investimentos, custos fixos, equipamentos, eventos, dentre outros itens, citando 78 
que a Diretoria Executiva está analisando formas de redução de custos, sendo possível, 79 
entre outras medidas, a redução, inclusive, do número de reuniões plenárias previstas no 80 
Regimento do CFA. Destacou a necessidade de fazer ajustes importantes no âmbito 81 
financeiro, cuja proposta está sendo analisada pela Diretoria Executiva, porém serão 82 
necessárias medidas de contingenciamento de custos que incluem eventos, projetos, dentre 83 
outras ações.  84 

O Adm. Leonardo Macedo (CRA-CE) citou a finalização do prazo de implantação do 85 
FOC e a necessidade de atenção quanto aos prazos estabelecidos e o enquadramento dos 86 
Conselhos à nova diretriz, citando que o assunto será discutido à parte em um novo item 87 
inserido em pauta. 88 

Na oportunidade, o Adm. Udenir Silva lembrou a finalização do prazo para adesão ao 89 
ComprasNet. Noticiou que dezesseis Regionais aderiram até o momento, destacando que a 90 
união de todos neste processo irá auxiliar a redução de custos, havendo a possibilidade de 91 
adesão de Regionais, caso haja interesse de seus gestores. Manifestaram a respeito os 92 
Administradores Hélio Tito (CRA-MT) e Inácio Borges (CRA-AM). 93 

O Cons. Carlos Alberto Ferreira Júnior, Diretor da CFR/CFA, comentou sobre o 94 
relatório FOC do TCU. Citou a sua insatisfação quanto a declarações ocorridas de que os 95 
Conselhos de Fiscalização não cumprem a sua finalidade de fiscalizar, o que o deixou 96 
bastante indignado. Entretanto, tais declarações impõem mudanças de atitude. São de 97 
conhecimento as dificuldades de cada Regional, mas é preciso sair do discurso e partir para 98 
a ação, ressaltando que já ouviu todas as justificativas dadas, entretanto, é necessário que 99 
haja ação real, resultados palpáveis, frente a todas as medidas já adotadas e investimentos 100 
realizados no setor. Citou que a CFR está disposta a formar uma força tarefa, trazer pessoal 101 
para o CFA para aprimoramento, desenvolver estratégias, mas é preciso focar na 102 
fiscalização e nos resultados que hoje são pífios e por isso se faz necessário reavaliar e 103 
implementar mudanças na postura e na atuação dos Regionais. Muitos recursos tem sido 104 
gastos e não têm ocorrido resultados palpáveis. 105 

Sobre o assunto, o Adm Zenóbio Pereira (CRA-RN) acompanhou o posicionamento do 106 
Cons. Carlos Alberto Ferreira Júnior e citou que depois de tanto investimento houve apenas 107 
trinta novos registros no Regional. Citou que é preciso reavaliar e buscar soluções. O Adm. 108 



 
 

 

Sérgio Rauber (CRA-RS) citou questões relacionadas à fiscalização no CRA-RS. Sobre o 109 
assunto, o Adm. José Samuel Melo Júnior (CRA-MA) comentou sobre as dificuldades 110 
encontradas, destacou ações importantes como o projeto de Certificação Profissional e 111 
acompanhou o posicionamento do Diretor. Entende que uma das fragilidades do Sistema é 112 
a ineficácia diante dos litígios, entendendo que há uma fragilidade em todo o Sistema 113 
CFA/CRAs na área jurídica. Há profissões muito próximas que crescem pela própria 114 
ausência do Conselho de Administração. Citou que é preciso que haja espaço em toda 115 
reunião para discussões neste sentido. Destacou, ainda, que os Regionais não podem ficar 116 
sem o PRODER, uma vez que os recursos são essenciais para os Regionais de menor 117 
porte, sendo necessário discutir o tema. Sobre a Certificação Profissional, o Cons. Mauro 118 
Leônidas (CRA-PA) ressaltou que o projeto necessita do apoio dos Regionais, que é 119 
essencial para os resultados palpáveis. O plano de ação acerca da Certificação incluiu 120 
visitas nos Estados, o que demonstrou que não há conhecimento a respeito da Certificação 121 
e a Comissão tem feito esse trabalho de divulgação e algumas instituições estão tornando a 122 
Certificação uma porta de entrada nas empresas. A divulgação tem sido feita também nas 123 
IES, estão sendo feitas parcerias com algumas instituições de ensino para que possam 124 
fazer um preparatório direcionado, o que irá gerar também uma divulgação para a ação. O 125 
Presidente Mauro Kreuz se manifestou a respeito, bem como os Administradores Francisco 126 
Costa (CRA-TO), Maurílio Martins (CRA-ES), Tânia Dias (CRA-BA).  127 

Na ocasião, o Adm. Geraldo Indrusiak Rosa (CRA-PB) comentou a necessidade de 128 
adaptação ao novo sistema, porém a adaptação independe do sistema implantado, uma vez 129 
que não cabem mais justificativas neste sentido. Comentou sobre visitas feitas a dezenove 130 
instituições de ensino superior que possuem cursos no campo da Administração e sentiu 131 
que os professores são de outras profissões e induzem os alunos a não se registrarem, 132 
alegando ser dispensável, além disso, Coordenadores também de outras profissões não 133 
repassam informações do Conselho de Administração, são opositores da profissão dentro 134 
das IES, em vista disso o CRA-PB terá uma pessoa designada para tratar dessas questões 135 
dentro da instituição de ensino. Sugeriu, ainda, que todos os Regionais apresentem em 136 
separado o valor da dívida ativa do Sistema CFA/CRAs e o caminho é protestar, citando que 137 
o Regional tem várias ações de pessoas físicas e jurídicas vencidas, entre condomínios, 138 
shoppings, dentre outros, em processos antigos, inclusive. Sobre o assunto, o Cons. 139 
Rogério Ramos acompanhou o posicionamento do Cons. Carlos Alberto Ferreira Júnior e 140 
comentou que sua manifestação tem cunho de apoio para encontrar uma saída para esse 141 
contexto.  142 

 143 
3.2. Calendário de reuniões do CFA (Superintendência) 144 

O Superintendente Douglas Evangelista apresentou o calendário de reuniões do CFA. 145 
Sobre o assunto, o Presidente Mauro Kreuz destacou a possibilidade de redução do número 146 
de reuniões para o próximo ano, o que deverá ser definido na próxima reunião plenária, 147 
como uma medida de redução de custos, conforme já mencionado anteriormente. 148 

O Cons. Sérgio Lobo sugeriu alteração da data da reunião plenária para os dias 4 e 149 
5/06/2020 para que seja sediado pelo CRA-PR. Assim, dia 03 será realizada a reunião da 150 
Diretoria Executiva e a abertura do evento no dia 05/06 que continuará no dia 06/06. A 151 
proposta será apresentada para deliberação na próxima reunião plenária. 152 

O Adm. Leonardo Macedo propôs que o CRA-CE venha sediar a reunião de 153 
março/2020: dia 11 – reunião da Diretoria Executiva, 12 e 13 – Assembleia de Presidentes 154 
Conjunta, com abertura do Encontro Regional no dia 13. Aprovada a proposta. 155 

O Adm. Rogério Bezerra propôs que o CRA-MS venha sediar a reunião plenária de 156 
agosto/2020. Proposta será apresentada para deliberação na próxima plenária. 157 

O Cons. José Samuel sugeriu alteração da data das reuniões de outubro citando o 158 
processo eleitoral, entretanto, foi esclarecido que as datas definidas no calendário estão em 159 
consonância com o calendário eleitoral. Propôs, ainda, que a Assembleia de Presidentes de 160 



 
 

 

novembro/2020 não seja cancelada, mas realizada em Brasília, mantendo as cinco 161 
Assembleias de Presidentes. Foi notificado que a proposta será apresentada para 162 
deliberação na próxima reunião plenária, bem como manter as reuniões previstas para o 163 
mês de outubro/2020. 164 

 165 
3.3. Procedimento de auditoria do CFA (CRA-RR) 166 

O Adm. Saturnino Ferreira (CRA-RR) solicitou nomeação prévia da Comissão de 167 
Auditoria e/ou Auditor, comunicação oficial e antecipada da realização da auditoria, roteiro 168 
(check list) adequadamente definido, evitando-se itens que, atualmente, na era da 169 
tecnologia da informação não fazem mais sentido. A solicitação apresentada visa que os 170 
procedimentos configurem em Resolução Normativa. Em referência, o Presidente Mauro 171 
Kreuz notificou que a solicitação será acolhida e foi informado pelo Diretor da CAF, Cons. 172 
Rogério Cristino, que o tema será analisado pela CAF. 173 

 174 
3.4. Valor da anuidade para Empresa Júnior (CRA-SP) 175 

O Adm. Roberto Cardoso (CRA-SP) apresentou proposta para que o CFA cobre 50% 176 
do valor da menor anuidade aplicada às pessoas Jurídicas para o ano de 2021, uma vez 177 
que para 2020 a anuidade já foi estabelecida. O Presidente Mauro Kreuz acolheu a proposta 178 
dando o encaminhamento para análise bicameral à CAF e à CFR e posterior 179 
encaminhamento ao Plenário com indicativo favorável da Assembleia de Presidentes. 180 

 181 
3.5. Sugestão de Alteração da Resolução Normativa nº 462/2015 (CRA-SC) 182 

O Adm. João Alfredo (CRA-SC) apresentou proposta para realização de registro de 183 
forma eletrônica, sem a necessidade do ato presencial, buscando economicidade de 184 
recursos e tempo, visando a alteração na Resolução Normativa CFA nº 462/2015 (que 185 
aprova o Regulamento de Registro Profissional de Pessoas Físicas e de Registro de 186 
Pessoas Jurídicas e dá outras providências) para prever a possibilidade de envio digital de 187 
documentos para registros e cancelamentos. Sobre o assunto, o Adm. Roberto Cardoso 188 
comentou que no CRA-SP há 15 anos não há mais papel, sendo todos os processos 189 
arquivados de forma digital. Destacou a necessidade de expertise do funcionário do 190 
Conselho na verificação e certificação de autenticidade da documentação, narrando que 191 
houve três casos em que os fraudadores foram condenados. Destacou que a preocupação é 192 
bastante válida. Acrescentou que, neste sentido, havia um projeto solicitando ao MEC a 193 
relação de formandos dos cursos do campo da Administração, desta forma seria mais fácil a 194 
eliminação de diplomas falsos. Sobre o tema, manifestaram a respeito o Adm. Geraldo 195 
Indrusiak, Carlos Alberto Ferreira Júnior, José Samuel Melo Júnior. O Adm. Roberto 196 
Cardoso destacou, ainda, a necessidade de inovar, ressaltando que o índice de risco de 197 
falsificação é baixo, o que não justifica manter uma burocracia e penalizar os profissionais 198 
de uma forma geral. Em referência, o Presidente Mauro Kreuz comentou que há uma 199 
grande chance da continuidade da pratica de falsificação de diplomas, porém se o MEC 200 
determinar uma forma de controle digital não haverá mais tanto risco. Foi definido que a 201 
CFR irá analisar a questão. 202 

 203 
3.6. Alteração na forma de cobrança nas situações de requerimento da Licença de 204 

Registro (CRA-SC) 205 
O Adm. João Alfredo (CRA-SC) apresentou proposta para alteração na forma de 206 

cobrança em situações de requerimento de licença de registro, tendo sido observado que, 207 
na prática, para o profissional inadimplente, é mais simples e vantajoso atualmente requerer 208 
o cancelamento em detrimento da licença pelas condições previstas na Resolução 209 
Normativa. A ideia é contribuir para a diminuição do número de cancelamentos utilizando a 210 
possibilidade de licença de registro. Assim, propôs a alteração na Resolução Normativa CFA 211 
nº 462/2015 (que aprova o Regulamento de Registro Profissional de Pessoas Físicas e de 212 



 
 

 

Registro de Pessoas Jurídicas e dá outras providências) quanto à forma de cobrança da 213 
anuidade do ano corrente no momento do protocolo do pedido de licença. O Presidente 214 
Mauro Kreuz acolheu a proposta que foi encaminhada à CAF para análise. 215 

 216 
3.7. Revisão da Resolução Normativa CFA nº 483, de 09/06/2016, que dispõe sobre a 217 

aquisição ao direito do registro Remido (CRA-RJ) 218 
Com a palavra, o Presidente Mauro Kreuz anunciou a sua ausência da reunião, 219 

passando a Presidência da Mesa para o Vice-Presidente Rogério Ramos.  220 
Com a palavra, o Adm. Walace Vieira (CRA-RJ) propôs a revisão da Resolução 221 

Normativa CFA nº 483/2016 tendo em vista a necessidade de reavaliar os critérios de 222 
aquisição do benefício de modo a criar soluções alternativas à diminuição da 223 
evasão/elevação da receita, considerando o impacto da crise econômico-financeira sobre os 224 
Conselhos Regionais.  225 

Sobre o assunto, o Cons. Carlos Alberto Ferreira Júnior comentou que este é um tema 226 
recorrente, citando que houve o aumento da idade para remido. O Cons. Walace Vieira 227 
comentou que os Regionais procuram formas de buscar registrados, há, inclusive, outros 228 
serviços e programas para atrair o profissional para o Conselho. A Cons. Tânia Dias 229 
destacou a necessidade de uma discussão mais ampla sobre o tema, dada as 230 
peculiaridades de cada Regional. Encaminhamento à CFR para análise. 231 

 232 
3.8. Ação do CFA junto ao CONFEA para reconhecimento da legalidade da atuação 233 

dos profissionais de Administração no campo da gestão ambiental, em 234 
conformidade ao disposto as resoluções Normativas CFA nº 505 e 506, de 235 
11/05/2017 (CRA-RJ) 236 

O Adm. Walace Vieira (CRA-RJ) citou a necessidade de o CFA e o CONFEA se 237 
ajustarem sobre o reconhecimento da legalidade da atuação dos profissionais de 238 
Administração no campo da Gestão Ambiental, tendo em vista que o CREA-RJ não 239 
reconhece tal direito e vem autuando e multando os profissionais pelo exercício ilegal da 240 
profissão. Ressaltou que o mercado de Gestão Ambiental para Administradores é extenso, 241 
há atualmente no Estado cerca de 30 mil atividades implantadas que podem ser objeto 242 
dessa modalidade de gestão, tendo sido projetado um número de 300 mil em todo o País.  243 

Citou também que existem nas mesas de técnicos de avaliação ambiental em todo o 244 
país e órgãos públicos ambientais mais de 200 mil atividades públicas e empresariais 245 
aguardando decisão sobre licenciamento, as quais serão, a seguir, potenciais demandantes 246 
de gestão ambiental. Em vista disso, o Sistema CFA/CRAs poderá ser o grande indutor 247 
desse mercado em potencial. Acolhida a proposta que foi encaminhada à CFR para estudo. 248 

 249 
3.9. Prorrogação do Programa de Conciliação para o exercício de 2020 (CRA-MG) 250 

O Adm. Jehu Pinto de Aguilar Filho (CRA-MG) apresentou proposta de prorrogação do 251 
programa de conciliação para o exercício de 2020, aprovado pela Resolução Normativa CFA 252 
Nº 563, de 26/04/2019, destinado a estimular a regularização dos inadimplentes juntos aos 253 
Conselhos Regionais. Sobre o assunto, o Adm. Roberto Cardoso (CRA-SP) comentou que o 254 
Judiciário tem incentivado as conciliações, citando a possibilidade de parceria e maior 255 
agilidade nos processos, sendo de grande interesse para o Judiciário. A Adm. Ana Cristina 256 
Ferreira Araújo (CRA-AC) sugeriu a prorrogação por mais de um ano. Proposta 257 
encaminhada para análise da CAF. 258 

 259 
3.10. Atualização da Resolução Normativa que estabelece os Procedimentos de 260 

Cobrança no Sistema CFA/CRAs (CRA-MG) 261 
O Adm. Jehu Pinto de Aguilar Filho (CRA-MG) propôs a atualização da RN que trata 262 

dos procedimentos de cobrança no Sistema CFA/CRAs, citando que o material foi 263 
encaminhado ao CFA para análise. Sobre o questionamento apresentado pelo Adm. Inácio 264 



 
 

 

Borges (CRA-AM) a respeito do procedimento de cobrança, o Adm. Joaquim Luciano Faria, 265 
Coordenador da CAF/CFA, esclareceu que está em análise com o Cons. Marcos Kallebe o 266 
material que compõe o manual de procedimentos de cobrança.  267 

Em referência, o Adm. Roberto Cardoso (SP) comentou sobre a decisão acerca do 268 
tema no Estado de São Paulo. Foi solicitado pelo Cons. Rogério Ramos que o material 269 
mencionado fosse encaminhado ao CFA para encaminhamento aos demais Regionais.  270 

Ao final, foi ratificado que a questão está sendo analisada pela CAF. 271 
 272 

3.11. Realização da Assembleia de Presidentes do Sistema CFA/CRAs em Belo 273 
Horizonte/MG junto ao evento FOGESP, em 2020 (CRA-MG) 274 
O Presidente Adm. Jehu Aguilar Filho (CRA-MG) apresentou proposta para que a 275 

Assembleia de Presidentes do Sistema CFA/CRAs seja realizada em conjunto com o 276 
FOGESP/2020, considerando que o CRA-MG foi contemplado com a realização do evento, 277 
dado o porte e a temática do mesmo. Após a exposição, foi confirmada a disposição da 278 
agenda no calendário de reuniões do CFA, tendo sido definido que ambos os eventos serão 279 
realizados em conjunto, conforme solicitado. 280 

 281 
3.12. Universidade Corporativa (CRA-MG) 282 

O Adm. Jehu Aguilar Filho (CRA-MG) questionou sobre as expectativas referentes à 283 
Universidade Corporativa. Em esclarecimento, o Adm. Walace Vieira informou que o 284 
software continua com a mesma empresa após o processo de contratação e, concluída essa 285 
fase, será dada continuidade ao projeto.  286 

Sobre o assunto, a Cons. Claudia Stadtlober, Diretora da CFP/CFA, informou que o 287 
projeto da ACAdm está pronto, porém o seu andamento, conforme sinalizado pelo 288 
Presidente Mauro Kreuz, está suspenso até o início do próximo ano, dada a necessidade de 289 
contingenciamento financeiro. 290 

 291 
3.13. Capacitação para o Sistema CFA/CRAs sobre o Decreto Federal 10.024/2019 e a 292 

Instrução Normativa nº 206, de 18/10/2019 (CRA-AM) 293 
O Adm. Inácio Borges (CRA-AM) propôs que o CFA, de forma compartilhada com os 294 

CRAs, promova uma capacitação para os membros das Comissões Permanentes de 295 
Licitação dos Regionais, com possibilidade de transmissão aos CRAs que não puderem se 296 
representar presencialmente e uma vez gravada pela CDI, seja incorporada ao acervo das 297 
capacitações do CFA. 298 

Sobre o assunto, o Adm. Zonóbio Pereira (CRA-RN) citou que orientou o Regional 299 
sobre a busca de capacitação para processos licitatórios, noticiando que recebeu uma 300 
proposta por e-mail que será disponibilizada ao CFA para distribuição aos demais 301 
Regionais. A Adm. Ana Cristina Ferreira Araújo (CRA-AC) comentou que não é preciso 302 
tanta pressa quanto à necessidade de todos realizarem pregão eletrônico, uma vez que 303 
está na legislação a justificativa para casos em que não couber. Ressaltou que poderá 304 
apoiar os Regionais que necessitarem, se colocando à disposição para orientações neste 305 
assunto.  306 

 307 
3.14. Elaboração de Orçamento (CRA-CE) 308 

O Adm. Leonardo Macedo apresentou o orçamento do CRA-CE, conforme as 309 
orientações do FOC do TCU, a título de contribuição, e destacou a necessidade de 310 
adequação orçamentária dos Conselhos Regionais. Fez menção ao artigo que diz que os 311 
Conselhos não fazem fiscalização e que os orçamentos não especificam a atuação dos 312 
mesmos na sua finalidade, portanto, há uma necessidade de adequação orçamentária dos 313 
Conselhos Regionais para que fique bem clara a atividade fim. 314 

 315 
3.15. Prorrogação da Resolução Normativa nº 563, de 26/04/2019 (CRA-GO) 316 

Item não abordado. Retirado de pauta. 317 



 
 

 

 318 
3.16. Informações do SEI (superintendência) 319 

O Superintendente Douglas Evangelista apresentou dados sobre o processo de 320 
implantação do SEI nos Regionais, destacando os CRAs que mais utilizam o sistema e os 321 
que menos o utilizam. Na ocasião, o Adm. Sidney Vasconcelos Andrade (CRA-SE) 322 
agradeceu o apoio do CFA na aprovação da concessão de recursos para sanar as 323 
dificuldades financeiras do CRA-SE. Sobre o assunto, relatou sobre a utilização do Sistema 324 
Eletrônico de Informação – SEI naquele Regional, destacando que as orientações foram 325 
repassadas quanto à operacionalização e criação de processos internos, destacando ainda 326 
a economia de papel. A Adm. Tânia Dias (CRA-BA) noticiou que o sistema foi implantado 327 
também no CRA-BA. Na sequência, o referido sistema recebeu diversos elogios dos Adm. 328 
Tânia Dias, Sidney Andrade e Rogério Bezerra. Com a palavra, o Presidente Mauro Kreuz 329 
mencionou ser importante o Presidente do Regional determinar e direcionar a sua utilização. 330 

 331 
3.17. Informativo (CFP) 332 

 Contexto da Educação Superior em Administração Superior – Censo 2018 333 
 Competência necessária para a formação dos Profissionais em Administração 334 
A Cons. Claudia Stadtlober fez a apresentação dos dados do Censo de 2018 sobre o 335 

contexto da Educação Superior em Administração Superior. Citou que foram 248.136 336 
graduados e são 3.770.896 vagas, há, portanto, grande oferta. Citou a evasão CST em 337 
gestão e demonstrou que há a tendência de crescimento dos cursos de Tecnologia 338 
enquanto os cursos de bacharelado têm tido grande evasão e decréscimo de egressos. 339 
Citou que a CFP está fazendo a análise dos dados, inclusive do ENADE, citando que está 340 
recebendo contribuições dos Regionais sobre as diretrizes curriculares. O Presidente Mauro 341 
Kreuz solicitou que os Regionais continuem enviando suas contribuições, sendo 342 
importantíssima a colaboração de todos para enriquecer a proposta do Sistema CFA/CRAs. 343 
Acrescentou que a questão da evasão é preocupante e não compreende como as IES não 344 
se debruçam sobre os dados mencionados, já que a instituição perde alunos. Destacou que 345 
o tema será discutido no CRA-AL com Coordenadores de cursos. O principal fator é a 346 
frustração com a qualidade ofertada pelas instituições e o preparo docente inadequado, 347 
citando que é um equivoco ligar título acadêmico com a qualidade de ensino.  348 

 349 
3.18. Atualização do Capital Social das PJ registradas em CRA  (CFR) 350 

O Cons. Carlos Alberto Ferreira Júnior noticiou que foram definidas três linhas de ação 351 
para trabalhar no ENAF. Citou que por meio do Big Data seria possível fazer o cruzamento 352 
de dados do capital social, entretanto o processo ficou dispendioso. A CIN/CFA conseguiu 353 
dados da Receita Federal contendo o valor do capital social para cruzar os dados de PJs 354 
registrados de responsabilidade da CFR. Citou que a ideia é contratar o sistema Big Data e 355 
solicitar dados dos últimos cinco anos para o cruzamento de dados, de qualquer forma é um 356 
capital social a ser recuperado. A ideia é implementar o mais rápido possível.  357 

 358 
3.19. Campanha Gestão Condominial (CFR) 359 

O Cons. Carlos Alberto Ferreira Júnior comentou sobre a Campanha desenvolvida 360 
pelo CFA. Citou que haverá divulgação em elevadores. O Adm. Geraldo Indrusiak comentou 361 
que recebeu o material publicitário da campanha e orientou que o Regional entre em contato 362 
com o CRECI e o Sindicato dos Condomínios para mostrar a legislação que determina que 363 
as empresas de gestão condominial obrigatoriamente devem ser registradas nos Conselhos 364 
Regionais.  365 

O Adm. Udenir Silva relatou que após receber o material de divulgação da campanha 366 
recebeu convite da OAB para firmar convênio de parceria para atuar junto às empresas de 367 
gestão de condomínio, relatando que muitas contratam Bacharéis de Direito recém-368 



 
 

 

formados para atuarem na cobrança, muitas não possuem a presença de Administradores à 369 
frente da empresa.  370 

O Adm. José Samuel questionou sobre a prática de cobrar ou não os CNAEs 371 
secundários. Em esclarecimento, o Diretor da CFR, Cons. Carlos Alberto, explanou que tudo 372 
é uma questão de postura, porém é preciso cautela. O Cons. José Samuel acrescentou que 373 
há esta dúvida no CRA-MA sobre a referida cobrança e, em esclarecimento, o Adv. Marcelo 374 
Dionísio comentou que a legislação permite a atividade base e outra atividade pela qual a 375 
empresa presta a terceiros. A lei veio para acabar com a duplicidade de registro, pela 376 
atividade principal. A orientação é que pode ser cobrado, porém com cautela no que tange a 377 
atividades secundárias. Sobre essa questão, o Adm. Zenóbio Pereira relatou situação em 378 
que entre as empresas notificadas uma recebeu um ofício do Conselho de Contabilidade, 379 
sobre a geração de duplicidade e, em consulta ao Jurídico, a conclusão é que o Conselho 380 
de Contabilidade não poderia efetuar o registro. O Adv. Marcelo Dionísio comentou, ainda, 381 
que a impossibilidade de duplicidade de registro recai sobre o Conselho de Administração, 382 
mas recai também sobre o outro Conselho, sendo necessária a verificação com cautela 383 
sobre o secundário.  384 

 385 
3.20. Fiscalização dos Supervisores de Estagiários de Administração (CFR) 386 

O Adm. Carlos Alberto Ferreira Júnior comentou sobre o Acordo de Cooperação 387 
Técnica com o Ministério Público do Trabalho – MPT e a campanha orientativa com material 388 
que alertará sobre a necessidade dos supervisores de estágios serem registrados no 389 
Conselho, atendendo, neste primeiro momento, o convênio com o MPT. Após as 390 
orientações, em meados de 2020, será efetivada uma fiscalização junto às organizações 391 
que possuem estagiários de Administração. O Presidente Mauro Kreuz comentou que a 392 
medida, além de moralizar o estágio, que é uma atividade profissional, irá moralizar também 393 
a força de trabalho, comentando que os argumentos de empresas como CIEE e IEL de não 394 
contratar estágio não são sérias, uma vez que a contratação de um estagiário já compensa 395 
a contratação do Administrador, levando em consideração a economicidade. Cabe ao MPT 396 
ir nestes locais autuar, cabe ao Conselho de Fiscalização orientar e relatar, as demais ações 397 
cabem àquele Ministério. Sobre o tema, o Adm. Roberto Cardoso (CRA-SP) comentou sobre 398 
os riscos de medidas deste tipo quanto à alteração das atividades.   399 

 400 
3.21. Relatos das atividades da CGP. 401 

O Cons. Fábio Macedo comentou sobre as atividades do Prêmio Guerreiro Ramos, 402 
citando que foram 33 práticas inovadoras, totalizando 39 inscrições, superando os dados 403 
anteriores. Comentou que foi encaminhado ofício aos Regionais para a realização de 404 
Workshop em Gestão Pública para planejamento das atividades do próximo ano. Citou que 405 
o evento será realizado ainda no CRA-BA a expensas do próprio Regional, destacando a 406 
orientação de contenção de despesas do CFA e a suspensão temporária do projeto até o 407 
próximo ano. Citou sobre o encaminhamento aos Regionais de dados de possíveis registros 408 
baseado no interesse de acesso exclusivo ao IGM, destacando o lançamento do simulador 409 
no sistema. Na oportunidade, o Cons. Fábio apresentou outras ações da CGP, como 410 
atuação na PEC do Pacto Federativo, da Reforma da Previdência, dentre outras ações 411 
divulgadas na mídia. 412 

 413 
3.22. Lançamento de novos Editais para o Encontro Regional dos Profissionais de 414 

Administração e Missão à França (CRIE) 415 
O Cons. Gilmar Camargo informou que foram enviados aos CRAs, no dia 1º de 416 

novembro, o edital para a candidatura dos Regionais interessados em sediar o ERPA nas 417 
regiões 03 (PE, SE, AL, BA e PB), 04 (MG, RJ, ES e SP) e 06 (MS, MT, GO, DF e TO) e, no 418 
dia 04 de novembro, o edital para candidatura dos CRAs interessados em realizar a Missão 419 
à França, cujo motivo é a gestão da saúde. 420 



 
 

 

3.23. Relação de material institucional para licitação 2020 (CRIE) 421 
O Cons. Gilmar Camargo comunicou que solicitou aos Regionais que se manifestem 422 

sobre o interesse em participar da licitação do CFA para a aquisição de itens de material 423 
institucional, como cadernos, agendas, calendários, blocos de anotações, dentre outros 424 
itens. 425 

 426 
3.24. Calendário (CRIE) 427 

O Cons. Gilmar Camargo comunicou que a CRIE está organizando o calendário de 428 
eventos para o Sistema CFA/CRAs. Citou que foi enviado um expediente aos Regionais 429 
sobre a possibilidade de inserir eventos de CRAs neste calendário, cuja data final para o 430 
envio foi 22/10/2019. Foi solicitado o envio do calendário de reuniões do CFA para que os 431 
Regionais possam trabalhar o calendário do Regional de forma a não coincidir atividades.  432 

 433 
3.25. Parceria com Fundações Portuguesas (CRIE) 434 

O Cons. Gilmar Camargo apresentou a proposta de parceria com a 435 
Fundação/Universidade Fernando Pessoa e Universidade Aberta de Portugal. Citou que a 436 
possibilidade está aberta para intercâmbios de estudantes e professores, participação de 437 
cursos, visita ao hospital da Universidade em Porto. A proposta foi levada para apreciação 438 
ao Conselho da Universidade e retornou com uma minuta de convênio guarda-chuva de 439 
intenções, que foi encaminhada à ASJ/CFA, que, por sua vez, sugeriu a inclusão de quatro 440 
cláusulas antes de ser devolvido à Universidade. 441 

 442 
3.26. Relatos das atividades da CEPE. 443 

A Cons. Gracita Hortência, Diretora da CEPE, comentou que o GSAE está ao alcance 444 
dos Administradores e é autodidático, além disso, o sistema tem sido utilizado para pesquisa 445 
de concessionárias, sendo outra forma de utilização do mesmo, destacando que os 446 
Presidentes de CRAs podem ofertar o acesso ao sistema como benefício para 447 
Administradores. Na oportunidade, a Cons. Gracita fez breve relato sobre o andamento dos 448 
projetos da Câmara, citando que há profissionais para esclarecer dúvidas sobre o projeto 449 
Compartilha e Capacita, acrescentou a realização do Debate Qualificado e ressaltou que 450 
outras atividades estão temporariamente suspensas de acordo com a orientação da 451 
Diretoria Executiva do CFA. 452 

Com a palavra, a Adm. Jociara Correia (CRA-AL) questionou sobre o procedimento de 453 
solicitação de apoio do CFA. Em resposta, a Cons. Gracita Hortência relatou que, devido às 454 
orientações de contenção de gastos, será necessário que os solicitantes venham até o 455 
Conselho Federal de Administração, mencionando que em 2020 a forma poderá ser revista. 456 

O Adm. Roberto Cardoso comentou sobre a grande repercussão que houve acerca da 457 
CIP digital (Carteira de Identidade Profissional). Sobre o tema, o Adm. Hélio Tito congratulou 458 
o CRA-SP pela iniciativa e sugeriu que a prática seja expandida para os Regionais. Foi 459 
sugerida, na oportunidade, a adoção do aplicativo do SEI. 460 

 461 
4. OUTROS ASSUNTOS  462 
Convite CRA-AC – A Adm. Ana Cristina Ferreira Araújo reforçou o convite para a 463 
inauguração da sede do CRA-AC, dia 09/12/2019. Manifestou agradecimentos ao 464 
Presidente do CFA, Adm. Mauro Kreuz; ao Vice-Presidente do CFA, Adm. Rogério Ramos; 465 
ao Cons. Fábio Macedo, Conselheiro Federal do Estado do Acre e Diretor da CGP/CFA.  466 

Comunicado CFR – O Cons. Carlos Alberto Ferreira Júnior solicitou aos Presidentes dos 467 
CRAs que entrem em contato com a CFR/CFA para o repasse dos dados de registro e a 468 
manutenção dos dados atualizados, destacando a necessidade de focar na fiscalização e 469 
registro. 470 



 
 

 

FIA – O Adm. Francisco Costa (CRA-TO) apresentou dados referentes aos resultados do 471 
Fórum Internacional de Administração – FIA, realizado em Palmas/TO. Destacou que entre 472 
os participantes, 11% foram de outras profissões, 70% foram profissionais de Administração 473 
e 19% eram estudantes. Relatou que por amostragem a pesquisa de satisfação foi bastante 474 
positiva. Na ocasião, relatou sobre a realização do Fórum das Mulheres. Agradeceu a 475 
participação de todos e o apoio do Presidente Mauro Kreuz, do CFA, do CRA-DF e a todos 476 
que colaboraram para o sucesso do FIA. Ao final, o Presidente Mauro Kreuz comentou que 477 
o evento contou com a participação predominantemente de profissionais de Administração, 478 
fator este de grande relevância. Parabenizou o Presidente do CRA-TO, Adm. Francisco 479 
Costa; o Presidente do CRA-DF, Adm. Udenir Silva, e o Diretor da CRIE, Cons. Gilmar 480 
Camargo. 481 

ENBRA – Salvador/BA – A Adm. Tânia Dias comentou que foi constituída uma Comissão 482 
no Regional para a realização do referido evento. 483 
 484 
5.  AGENDA PARA A PRÓXIMA REUNIÃO 485 

 1ª Assembleia de Presidentes, 11 e 12 de março de 2020, em Fortaleza/CE. 486 
 487 
6. ENCERRAMENTO 488 
 O Presidente Mauro Kreuz agradeceu a participação dos Presidentes dos CRAs e 489 
Conselheiros Federais. Manifestou agradecimentos também à Diretoria Executiva do CFA, 490 
dando por encerrado os trabalhos. 491 

 
Lida e aprovada a ata, assinam: 
 

 

Adm. Amilcar Pacheco dos Santos Adm. Mauro Kreuz 

Presidente da Junta Interventora do CRA-PA Presidente do CFA 
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