
 
 
 

 

 

ATA DA 1ª REUNIÃO PLENÁRIA 1 
  2 
  3 
Data:        05 de fevereiro de 2020 4 
Horário:   13h45min 5 
 Local:     Sede do CFA – Brasília/DF 6 
  7 
A – PARTICIPANTES: 8 
1. Adm. Fábio Mendes Macêdo – AC 9 
2. Adm. Carolina Ferreira Simon Maia - AL 10 
3. Adm. José Celeste Pinheiro – AP 11 
4. Adm. José Carlos de Sá Colares – AM 12 
5. Adm. Roberto Ibrahim Uehbe – BA 13 
6. Adm. Francisco Rogério Cristino – CE 14 
7. Adm. Carlos Alberto Ferreira Júnior – DF 15 
8. Adm. Hércules da Silva Falcão – ES 16 
9. Adm. Ivany Rosa de Oliveira - GO 17 
10. Adm. Norma Sueli Costa de Andrade – MT 18 
11. Adm. Gracita Hortência dos Santos Barbosa – MS 19 
12. Adm. Gilmar Camargo de Almeida – MG 20 
13. Adm. Mauro dos Santos Leônidas – PA 21 
14. Adm. Marcos Kalebbe Saraiva Maia Costa – PB 22 
15. Adm. Amilcar Pacheco dos Santos – PR 23 
16. Adm. José Carlos Gomes de Souza - PE 24 
17. Adm. Pedro Alencar Carvalho Silva - PI 25 
18. Adm. Jorge Humberto Sampaio Moreira – RJ – Conselheiro Federal Suplente 26 
19. Adm. Ione Macedo de Medeiros Salem – RN 27 
20. Adm. Rogério de Moraes Bohn – RS - Conselheiro Federal Suplente 28 
21. Adm. André Luís Saoncela da Costa – RO 29 
22. Adm. Ellen Regina dos Santos Lobo – RR 30 
23. Adm. Ildemar Cassias Pereira – SC 31 
24. Adm. Mauro Kreuz – SP 32 
25. Adm. Diego Cabral Ferreira da Costa – SE 33 

 34 
B – Ausências Justificadas 35 
1. Adm. Aline Mendonça da Silva - MA 36 
2. Adm. Wagner H. Siqueira – RJ 37 
3. Adm. Cláudia de Salles Stadtlober – RS 38 
4. Adm. Rogério Ramos de Souza – TO 39 

 40 
 41 

ASSUNTOS EM DISCUSSÃO 42 
                                                                 43 
1. ABERTURA 44 

O Presidente Mauro Kreuz cumprimentou os presentes e deu boas vindas a todos. 45 
Informou que esta reunião abre os trabalhos do Plenário do CFA no exercício de 2020; 46 
invocou a proteção de Deus pedindo inspiração, equilíbrio, serenidade e lucidez para que o 47 
Plenário possa cumprir a importante missão conferida aos Conselheiros Federais do 48 
Sistema CFA/CRAs. Externou seu sentimento quanto ao exercício de 2019 e desejou que 49 
2020 seja um ano profícuo para o Sistema CFA/CRAs. Informou que houve algumas 50 
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mudanças no CFA e apresentou o Adm. Joaquim Luciano Gomes Faria como novo 51 
Superintendente do CFA, ao tempo em que acrescentou que este exercerá a função de 52 
Superintendente cumulada à Coordenação de Orçamento e Finanças. Agradeceu ao Adm. 53 
Joaquim Luciano por haver aceitado ao convite e agradeceu ainda, a todos os 54 
colaboradores presentes nesta sessão, desejando a todos um ano exitoso. Em seguida 55 
procedeu à leitura do capítulo 16, versículos 1 a 8 do livro de São Lucas (Bíblia Sagrada). 56 
Finda a leitura, fez uma analogia do texto à situação por ele vivenciada em semanas 57 
anteriores, como consultar, em que constatou a infidelidade de um gerente de determinada 58 
empresa e que ela, a parábola, também está materializada no Sistema CFA/CRAs, devido 59 
ao fato de ainda estarmos terminando de experimentar situação similar no CRA-PA, por 60 
conta de um Administrador infiel. Ressaltou que a parábola se aplica muito bem aos dias de 61 
hoje e que espera que o Sistema CFA/CRAs seja justo, fiel e correto com a profissão e a 62 
instituição. Registrou as presenças dos Conselheiros Federais Suplentes Administradores 63 
Jorge Humberto e Rogério Bohn, respectivamente, em substituição aos Conselheiros 64 
Efetivos Wagner Siqueira e Cláudia Stadtlober. Justificou a ausências dos Conselheiros 65 
Federais Aline Mendonça e Rogério Ramos, este último, devido à convocação 66 
extraordinária para reunião na Prefeitura de Palmas/TO. 67 
  68 

2. Apreciação das Atas das 18ª e 19ª reuniões plenárias, realizadas nos dias 05 e 06 69 
de dezembro de 2019, em Brasília/DF - Deliberativo 70 

Em votação, o plenário aprovou, por unanimidade, as atas em apreço. 71 
  72 

3. COMUNICAÇÕES / DELIBERAÇÕES 73 
3.1. PRODER 2019 dos CRAs AM e PI (Vice-Presidente) – Deliberativo 74 

Devido à ausência do Cons. Rogério Ramos, Coordenador da Comissão Permanente 75 
do PRODER, o Presidente Mauro Kreuz solicitou à colaboradora Ana Maria de Araújo 76 
Ferreira, Assessora da Vice-Presidência, que fizesse exposição do assunto. A referida 77 
colaboradora informou que a Comissão Permanente do PRODER, em novembro de 2019, 78 
indeferiu solicitação de prorrogação de prazo para a execução do projeto Aquisição de 79 
Mobília – CRA-AM devido à extemporaneidade do pleito e que ao deliberar pelo 80 
encaminhamento da solicitação para apreciação do Plenário requereu àquele Conselho 81 
apresentação dos seguintes informes: relação de pagamentos, demonstrativo da receita e 82 
da despesa e extrato das contas bancária e de aplicação com o intuito de identificar o saldo 83 
financeiro; que os documentos foram encaminhados e com eles, comprovante de 84 
devolução do saldo datado de 17/01/2020, sob o valor de R$60.787,60. Esclareceu que, 85 
mediante a devolução do saldo tornou-se inócua a inserção do item em pauta para 86 
deliberação pelo Plenário do CFA. Quanto ao CRA-PI, a Adm. Ana Maria informou que o 87 
motivo do indeferimento do pleito é o mesmo pertinente ao do CRA-AM e que a Comissão 88 
solicitou a mesma documentação, mas, que o CRA-PI não apresentou qualquer resposta 89 
ou manifestação. Com a palavra, o Cons. José Carlos Colares indagou qual o andamento 90 
que seria conferido à prestação de contas parcial apresentada pelo CRA-AM. Em resposta, 91 
a colaboradora Ana Maria informou que ela será encaminhada para análise da Auditoria 92 
Interna e da Câmara de Administração e Finanças Em seguida, o Presidente Mauro Kreuz 93 
se reportou à situação do CRA-AL e solicitou que a Assessora da Vice-Presidência fizesse 94 
explanação sobre a questão. A Adm. Ana Maria informou então, que a Comissão 95 
Permanente do PRODER aprovou em abril de 2019 cinco projetos do CRA-AL, que no 96 
mesmo mês os convênios a eles pertinentes foram encaminhados para aposição da 97 
assinatura da Presidente daquele Regional e que para seguir os trâmites necessários que 98 
culminariam com os repasses financeiros cabia ao CRA-AL, além da aposição da 99 
assinatura nos convênios, promover os depósitos das contrapartidas. Informou em seguida, 100 
que o Regional realizou depósitos referentes somente aos projetos Infraestrutura Física e 101 
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Melhoria da Infraestrutura de TI, estes, datados de 13/11/2019 e que os documentos em 102 
questão foram encaminhados ao CFA no dia 14/11/2019 com solicitação de prorrogação de 103 
prazo para execução do projeto. Acolhidas as prorrogações, em reunião realizada no dia 104 
22/11/19, o instrumento que dá vigência ao Convênio, Extrato da Publicação do convênio, 105 
foi providenciado de imediato, assim como o repasse dos recursos, que foi requerido à 106 
Seção de Orçamento e Finanças (SOF-CAF), mas que devido à pendência quanto à cota-107 
parte não pôde ser realizado por aquela Seção. Acrescentou que houve duas tentativas de 108 
repasses antes de o CFA entrar em recesso no dia 20/12/2019. Que ao retornar de recesso 109 
houve nova solicitação de repasse e que naquela ocasião o CRA estava adimplente com as 110 
obrigações junto à Câmara de Administração e Finanças, mas que por meio dos 111 
Memorandos nos 68 e 69/2020/CFA-CFA/CFA, de 15/01/2020 a CAF informou que não 112 
poderia realizar os repasses pelo fato de os recursos não terem sido empenhados como 113 
restos a pagar para 2020. Em complementação e diante do exposto, o Presidente Mauro 114 
Kreuz ressaltou não haver possibilidade de no exercício de 2020 efetuar pagamento de 115 
despesas retroativas ao exercício de 2019 se não tiver sido feito o respectivo empenho. 116 
  117 

3.2. Prestação de Contas 2017 (CAF) – Deliberativo 118 
 CRA-PA 2017 119 
O Diretor Administrativo e Financeiro, Cons. Rogério Cristino, apresentou o relatório 120 

da Auditoria Interna e o Parecer da Câmara de Administração e Finanças (CAF), que foram 121 
pela reprovação das contas do exercício 2017. Com a palavra, o Auditor Marcello Coutinho 122 
informou que em novembro de 2018, quando da auditoria interna naquele Regional, foram 123 
identificadas as mesmas situações constatadas nos exercícios anteriores e com o advento 124 
da Intervenção no CRA-PA foi possível analisar a documentação completa. Informou que, 125 
nesta análise, constatou-se o montante de aproximadamente R$2.500.000,00 (dois milhões 126 
e quinhentos mil reais) que foram retirados dos cofres do CRA sem a documentação hábil 127 
para comprovação. Que o relatório final foi apresentado à Presidência do CFA, à Junta 128 
Interventora e também aos responsáveis pelo ordenamento de despesas do período. Que 129 
foi concedido prazo para apresentação da defesa e que 57 (cinquenta e sete) dias após 130 
finalizar o prazo, sexta-feira passada, a Auditoria Interna recebeu 2 (duas) mensagens 131 
eletrônicas encaminhadas pelo ex-Presidente José Célio e que as referidas mensagens 132 
continham o mesmo documento de justificativa, uma petição, sendo que uma delas em 133 
nome do aqui citado e outra em nome do ex-Diretor Administrativo e Financeiro, mas que a 134 
justificativa referida ao Adm. Francisco Lopes não foi considerada pela Auditoria Interna 135 
porque o documento não estava assinado pelo ex-Diretor Administrativo e Financeiro e não 136 
foi apresentada nenhuma procuração autorizando ao ex-Presidente a representá-lo. 137 
Informou ainda que, mesmo vencido o prazo a Auditoria Interna procedeu à análise da 138 
petição encaminhada pelo ex-Presidente do CRA-PA e que nela não foi apresentada 139 
nenhuma defesa quanto aos fatos apontados no relatório de auditoria, nenhum fato novo 140 
que pudesse mudar o entendimento da Auditoria Interna; que o ex-Presidente se limitou a 141 
atacar o CFA, dizer que o Federal não tem autoridade para fiscalizar os CRAs e que alegou 142 
perseguição política por parte do Presidente Mauro Kreuz, fato este, segundo 143 
esclarecimento do Auditor Interno, por ele descaracterizado em respostas anteriores 144 
encaminhadas ao ex-Presidente do CRA-PA, quando foi comunicado que a Auditoria 145 
Externa é um procedimento Regimental, previsto em normativo do CFA e que inclusive, a 146 
Auditoria se deu no exercício de 2018, quando o Presidente Mauro Kreuz ainda não 147 
presidia esta Autarquia. Diante do exposto, o Sr. Marcello Coutinho informou que a Auditora 148 
Interna mantem o relatório por ela exarado que assim conclui: “Esta Auditoria, com base na 149 
alínea “f”, inciso II, art. 4º da Resolução Normativa CFA nº 570, de 08/08/2019, é de opinião 150 
que: a) As contas do Conselho Regional de Administração do Pará – CRA-PA, referentes 151 
ao exercício de 2017 sejam julgadas IRREGULARES pelo Plenário do Conselho Federal de 152 



 

 
SAUS - Quadra 1 - Bloco "L" - CEP 70070-932 - Brasília/DF | Fone: (61) 3218-1800 - Fax: (61) 3218-1833 - cfa@cfa.org.br - www.cfa.org.br 

Signatário do Pacto Global da ONU | Rádio ADM – 24 horas de informação e música de qualidade | www.radioadm.org.br 

Administração – CFA; b) Que o CFA providencie URGENTE comunicação dos fatos ao 153 
Tribunal de Contas da União – TCU e demais Órgãos, para as apurações de 154 
responsabilidades que se fizerem necessárias; c) Que o CFA proceda à instauração da 155 
Tomada de Contas Especial – TCE junto ao TCU, em desfavor dos responsáveis pelo 156 
ordenamento de despesa do CRA-PA durante o exercício de 2017, com a finalidade de 157 
buscar o ressarcimento dos valores gastos de forma indevida; d) Que o CFA adote as 158 
medidas judiciais, com vistas ao ressarcimento dos valores no presente relatório”. Com a 159 
palavra, o Cons. Amílcar Pacheco, a título de contribuição e com o intuito de corroborar 160 
com a explanação do Auditor Marcello Coutinho, apresentou um comparativo entre os 161 
meses de dezembro de 2019 e janeiro de 2020, com os meses de dezembro de 2018 e 162 
janeiro de 2019. Informou que no ano de 2018 a gestão do CRA-PA antecipou uma receita 163 
que seria de janeiro/2019 para dezembro/2018, oferecendo descontos exorbitantes, os 164 
quais a legislação não permite, porque, antecipação de receitas e renúncias são crimes. 165 
Que a gestão anterior cobrou R$331.000,00 (trezentos e trinta e um mil reais) em dezembro 166 
de 2018 referente ao mês de janeiro de 2019. Que em janeiro de 2019 o ex-gestor retirou 167 
do CRA-PA retirou R$348.000,00 (trezentos e quarenta e oito mil reais) do Regional, tanto 168 
que, quando a Junta Interventora assumiu, o saldo do CRA era zero. Que se forem 169 
somadas a antecipação de receita de dezembro de 2018, R$331.000,00, ao que foi retirado 170 
em janeiro de 2019, R$348.000,00 e ainda, ao superávit de 31/12/2019, de R$603.000,00 171 
(seiscentos e três mil reais) é possível comprovar que foram retirados do CRA-PA, no 172 
período de 2 (dois) meses, aproximadamente R$1.283.000,00 (um milhões, duzentos e 173 
oitenta e três mil reais). Concluindo, o Cons. Amílcar Pacheco manifestou-se favorável à 174 
reprovação das contas do exercício 2017 do CRA e solicitou que, caso também reprovada 175 
pelo Plenário do CFA, ela seja encaminhada ao Tribunal de Ética do CFA para que, se 176 
reconhecido, seja instaurado julgamento ético das pessoas envolvidas. Com a palavra, o 177 
Presidente Mauro Kreuz colocou em deliberação dois itens, as contas do exercício 2017 do 178 
CRA-PA e, caso o Plenário acolha o Parecer da CAF, por Ofício, já fica estabelecido o 179 
encaminhamento dele para instauração de processo ético contra aquele Administrador. O 180 
Cons. Marcos Kalebbe manifestou que no seu entendimento, o pleito do Cons. Amílcar 181 
Pacheco se refere à abertura de processo ético a todos os envolvidos e não somente ao 182 
ex-Gestor. O Presidente Mauro Kreuz, retificou então, que a abertura de processo ético se 183 
estenderia por Ofício a todos os envolvidos, momento em que, o Cons. Amílcar Pacheco 184 
esclareceu que, pelo o que foi conversado com o Dr. Marcelo Dionísio ainda não seria por 185 
Ofício. Em discussão, esclarecimentos foram prestados pelo Dr. Marcelo Dionísio que 186 
informou que a proposição do Cons. Amílcar Pacheco não é a instauração de Ofício do 187 
processo e sim, a remessa do relatório da auditoria à Comissão de Ética e Disciplina para 188 
que ela examine se as condutas ali descritas, em tese, configurem possíveis violações ao 189 
código de ética. Em deliberação, ficou definido que a Câmara de Administração e Finanças 190 
fica imbuída da responsabilidade do encaminhamento do relatório à Comissão de Ética. Em 191 
votação, por unanimidade de votos, o Plenário deliberou pela aprovação do parecer da 192 
Câmara de Administração e Finanças quanto às contas do exercício de 2017 do CRA-PA. 193 

  194 
3.3. Prestação de Contas do PRODER 2017 (CAF) – Deliberativo 195 

O Diretor Rogério Cristino submeteu à apreciação do Plenário as prestações de 196 
contas abaixo relacionados e, por unanimidade de votos, os pareceres exarados pela CAF 197 
foram aprovados: 198 

 CRA-MT 199 
Projeto Criação de Salas – pela aprovação 200 
 CRA-MS 201 
Projeto Consolidando a Fiscalização – pela aprovação com ressalva, descumprimento 202 

do art. 25, lei 8.666/93, falta de devido atesto. 203 



 

 
SAUS - Quadra 1 - Bloco "L" - CEP 70070-932 - Brasília/DF | Fone: (61) 3218-1800 - Fax: (61) 3218-1833 - cfa@cfa.org.br - www.cfa.org.br 

Signatário do Pacto Global da ONU | Rádio ADM – 24 horas de informação e música de qualidade | www.radioadm.org.br 

Projeto Um destaque para a Capacitação – pela aprovação com ressalva, 204 
descumprimento do art. 25, lei 8.666/93, falta de devido atesto. 205 

Com a palavra, o Auditor Marcello Coutinho, se reportando às ressalvas referentes às 206 
prestações de contas do PRODER, esclareceu que desde 2017, quando a responsabilidade 207 
pela análise das prestações de contas do PRODER passou a ser da CAF e da Auditoria 208 
Interna, que a análise se dá no momento da auditoria interna. Que a exceção ocorre 209 
quando no momento da Auditoria Interna o projeto ainda está em execução ou a prestação 210 
de contas não foi formalizada pelo Regional. Acrescentou que, especificamente no caso do 211 
CRA-MS, para que não haja dúvida quanto à necessidade ou não de abertura das contas 212 
do exercício, ele informou que na ocasião do julgamento das contas do exercício 2017 já 213 
haviam sido apontadas as ressalvas acima citadas, pertinentes ao PRODER e que, por isto, 214 
não se faz necessária a abertura das contas. 215 

 CRA-RS 216 
Projeto CRA Itinerante – pela aprovação. 217 
 CRA-SP 218 
Projeto Divulgação da Fiscalização Orientativa – pela aprovação. 219 
Projeto Executivo e Reforma – pela aprovação. 220 
 CRA-SE 221 
Projeto Aquisição de Plataforma Vertical – pela aprovação. 222 
  223 

3.4. Prestação de Contas do PRODER 2019 (CAF) – Deliberativo 224 
O Diretor Rogério Cristino submeteu à apreciação do Plenário a prestação de contas 225 

abaixo relacionada e, por unanimidade de votos, o parecer exarado pela CAF foi aprovado. 226 
 CRA-PA 227 
Projeto Aquisição de Mobiliário e Adequação das Instalações da Nova Sede – pela 228 

aprovação. 229 
  230 

3.5. Controle de Recebimento de Balancetes/Cotas Partes (CAF) – Informes 231 
O Diretor Rogério Cristino apresentou planilhas referentes aos balancetes e cotas-232 

partes dos exercícios 2019 e 2020, dos quais registramos pendências dos CRAs AM, MA, 233 
PR, RR e SE quanto à apresentação dos balancetes de dezembro/2019 e do CRA-AP 234 
quanto aos meses de setembro a dezembro/2019. 235 

  236 
3.6. Disponibilidade Financeira (CAF) – Informes 237 

O Diretor Rogério Cristino informou que a disponibilidade financeira do CFA no 238 
momento é de R$7.060.988,00 (sete milhões, sessenta mil e novecentos e oitenta e oito 239 
reais), aí não incluídos os repasses das cotas-partes referentes ao mês de janeiro de 2020, 240 
uma vez que os CRAs têm até o dia 15 de janeiro para enviá-las ao CFA. Com a palavra, o 241 
Presidente Mauro Kreuz informou que o CFA concluiu o exercício consumindo mais da 242 
reserva técnica do que o que havia sido projetado na última reunião plenária de 2019. 243 
Esclareceu que em grande parte isto se deveu à exoneração e demissão de ex-244 
colaboradores do CFA, mas que, com isto, haverá uma redução de despesas com pessoal 245 
na ordem de R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) no exercício de 2020. 246 
Acrescentou ainda como itens relevantes para a utilização da reserva técnica, a elaboração 247 
de maneira equivocada do orçamento para 2019, especialmente no tocante à receita; a 248 
necessidade de firmar contrato emergencial pertinente a sistema informatizado e o ônus 249 
financeiro quanto à atualização do plano de cargos dos colaboradores. Ressaltou que, 250 
neste exercício será feito monitoramento mais rigoroso da execução orçamentária, mês a 251 
mês, para, se necessário, agirmos de forma rápida e célere e que este será o ano de 252 
recuperação da estrutura financeira do CFA. Com a palavra, o Cons. Marcos Kalebbe 253 
indagou ao Diretor Rogério Cristino se já era possível saber se no presente exercício o 254 
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repasses de cotas-partes é superior ao exercício anterior. Em resposta, o Superintendente 255 
Joaquim Luciano informou que até aquele momento não havia evolução significativa. 256 

  257 
3.7. Apreciação dos Balancetes do CFA referentes aos meses Novembro e 258 

Dezembro/2019 (CPTC) – Deliberativo 259 
O Cons. Amílcar Pacheco informou que a receita arrecadada no mês de 260 

novembro/2019 foi de R$ 1.262.752,16 (um milhão, duzentos e sessenta e dois mil, 261 
setecentos e cinquenta e dois reais e dezesseis centavos); a despesa empenhada foi de 262 
R$2.409.831,03 (dois milhões, quatrocentos e nove mil, oitocentos e trinta e um reais e três 263 
centavos) e que a comparação entre estas demonstra um déficit na ordem de 264 
R$1.147.078,87 (um milhão, cento e cinquenta e sete mil, setenta e oito reais e oitenta e 265 
sete centavos). A disponibilidade financeira que passou do mês de novembro de 2019 para 266 
o mês de dezembro de 2019 foi de R$6.332.134,11 (seis milhões, trezentos e trinta e dois 267 
centavos, cento e trinta e quatro reais e onze centavos), na conta Caixa e Equivalentes a 268 
Caixa do Ativo Circulante, demonstrada no Balanço Patrimonial do mês, de acordo com a 269 
Contabilidade Aplicável ao Setor Público. Quanto ao comparativo das receitas arrecadadas 270 
(2018/2019) cabe o registro de que em 2018, arrecadou-se R$30.319.618,82 (trinta 271 
milhões, trezentos e dezenove mil, seiscentos e dezoito reais e oitenta e dois centavos) e 272 
em novembro de 2019, R$26.304.091,65 (vinte e seis milhões, trezentos e quatro mil, 273 
noventa e um reais e sessenta e cinco centavos), considerando o fechamento do exercício 274 
de 2018 em relação ao exercício de 2019, houve uma variação negativa em 13,24% ou 275 
(R$4.015.527,17). Acrescentou que o grande problema está no mês de outubro/2018, 276 
quando foi registrada receita de R$6.670.001,87 (seis milhões, seiscentos e setenta mil, um 277 
real e oitenta e sete centavos) devido à contabilização do Sistema SIFA como ativo 278 
intangível, sob o valor de aproximadamente R$5.300.000,00 (cinco milhões e trezentos mil 279 
reais) e que com isto, ao analisarmos 2018, constata-se que a receita não foi de 280 
R$30.319.618,82 (trinta milhões, trezentos e dezenove mil, seiscentos e dezoito reais e 281 
oitenta e dois centavos) e sim, de aproximadamente R$25.000.000,00 (vinte e cinco 282 
milhões de reais). Que tal decisão influenciou diretamente no saldo do exercício de 2019 e, 283 
consequentemente, no uso da reserva técnica para podermos fazer frente às despesas. 284 
Com a palavra, a Cons. Ione Salem indagou se era possível fazer tal lançamento, ao tempo 285 
em que o Presidente Mauro Kreuz e o Cons. Amílcar Pacheco informaram que não e que 286 
em 2019 a Auditoria Interna e a Câmara de Administração e Finanças corrigiram o 287 
lançamento. Em continuidade, o Cons. Amílcar Pacheco informou procedeu ao relato 288 
quanto ao comparativo das despesas empenhadas nos exercícios de 2018/2019 que foram 289 
de R$29.585.750,22 (vinte e nove milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil, setecentos e 290 
cinquenta reais e vinte e dois centavos) e de R$29.107.577,83 (vinte e nove milhões, cento 291 
e sete mil, quinhentos e setenta e sete reais e oitenta e três centavos), respectivamente, 292 
com houve uma variação negativa em 1,61% ou (R$478.172,39). A Comissão Permanente 293 
de Tomada de Contas (CPTC), quanto ao balancete de novembro de 2019, concluiu que da 294 
análise efetuada constatou-se a regularidade dos lançamentos contábeis e da respectiva 295 
documentação e que o parecer da Comissão Permanente de Tomada de Contas (CPTC) é 296 
pela aprovação do balancete do CFA. Em discussão, o referido balancete foi aprovado, por 297 
unanimidade de votos. Em continuidade o Cons. Amílcar Pacheco informou que a CAF está 298 
desenvolvendo uma nova forma de apresentação do relatório dos balancetes com o intuito 299 
de que as informações sejam mais claras. Em seguida, procedeu à comparação entre os 300 
valores da receita orçada para 2018, R$36.438.577,77 (trinta e seis milhões, quatrocentos e 301 
trinta e oito mil, quinhentos e setenta e sete reais e setenta e sete centavos), neles 302 
incluídos os R$5.300.000,00 (cinco milhões e trezentos mil reais) pertinentes ao SIFA e a 303 
receita arrecadada do exercício 2019, R$27.382.013,49 (vinte e sete milhões, trezentos e 304 
oitenta e dois mil, treze reais e quarenta e nove centavos), concluindo que a diferença entre 305 
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eles, de aproximadamente R$9.000.000,00 (nove milhões de reais), é um valor muito alto e 306 
que não há quem consiga trabalhar com uma receita esperada tão grande. , ao iniciar o 307 
relato sobre a análise do balancete do mês de dezembro de 2019. Dando sequência, 308 
reportou-se ao balancete do mês de dezembro/2019 informou que a receita arrecadada no 309 
mês foi de R$1.078.671,84 (um milhão, setenta e oito mil, seiscentos e setenta e um reais e 310 
oitenta e quatro centavos); a despesa Empenhada no mês foi de R$2.304.334,49 (dois 311 
milhões, trezentos e quatro mil, trezentos e trinta e quatro reais e quarenta e nove 312 
centavos) e que a comparação entre estas demonstra um déficit na ordem de 313 
R$1.225.548,92 (um milhão, duzentos e vinte e cinco mil, quinhentos e quarenta e oito reais 314 
e noventa e dois centavos). A disponibilidade financeira que passou do mês de dezembro 315 
de 2019 para o mês de janeiro de 2020 foi de R$6.109.102,93 (seis milhões, cento e nove 316 
mil, cento e dois reais e noventa e três centavos), na conta Caixa e Equivalentes a Caixa do 317 
Ativo Circulante, demonstrada no Balanço Patrimonial do mês, de acordo com a 318 
Contabilidade Aplicável ao Setor Público. Quanto ao comparativo das receitas arrecadadas 319 
nos exercícios de 2018/2019, respectivamente, registram-se os valores de 320 
R$33.807.691,19 (trinta e três milhões, oitocentos e sete mil, seiscentos e noventa e um 321 
reais e dezenove centavos) e de R$27.382.013,49 (vinte e sete milhões, trezentos e oitenta 322 
e dois mil, treze reais e quarenta e nove centavos), ou seja, uma diferença de 323 
R$6.425.677,70 (seis milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil, seiscentos e setenta e sete 324 
reais e setenta centavos) de arrecadação a menos no exercício de 2019. O comparativo 325 
das despesas empenhadas 2018/2019, foi de, respectivamente, R$35.018.528,04 (trinta e 326 
cinco milhões, dezoito mil, quinhentos e vinte e oito reais e quatro centavos) e 327 
R$31.411.798,59 (trinta e um milhões, quatrocentos e onze mil, setecentos e noventa e oito 328 
reais e cinquenta e nove centavos), ou seja, R$3.606.729,45 (três milhões, seiscentos e 329 
seis mil, setecentos e vinte e nove reais e quarenta e cinco centavos) a menos no ano de 330 
2019. Concluiu que, da análise efetuada constatou-se a regularidade dos lançamentos 331 
contábeis e da respectiva documentação e que o parecer da CPTC é pela aprovação do 332 
balancete do CFA, referente ao mês de dezembro de 2019. Com a palavra, o Presidente 333 
Mauro Kreuz informou que esta diferença é exatamente coincidente com o uso da reserva 334 
técnica. Em discussão, o balancete referente ao mês de dezembro de 2019 foi aprovado 335 
por unanimidade de votos. Com a palavra, o Cons. Rogério Bohn indagou, se reportando 336 
ao lançamento contábil do SIFA, se já havia sido promovido o ajuste na parte contábil e 337 
qual o tipo de reflexo que isso pode ter no futuro. Em resposta, o Cons. Amílcar Pacheco 338 
informou que, houve 6 (seis) ou 7 (sete) apontamentos formulados pela Auditoria Externa 339 
do CFA e que destes, falta a correção de somente 1 (um). O Presidente Mauro Kreuz 340 
esclareceu que contabilmente, o lançamento da forma que foi realizado, diminui o valor 341 
patrimonial no ativo; aumentou a despesas e consequentemente, o déficit. Com a palavra, o 342 
Cons. Jorge Humberto se reportou à dúvida do Cons. Rogério Bohn e informou que ela leva 343 
a refletir que há um suposto equívoco, porque, se a matéria continua sob análise pode ser 344 
que na frente tenha que se fazer uma inversão. Na sequência, o Cons. Amílcar Pacheco 345 
informou que, contabilmente, o lançamento em questão não é acolhido pela boa 346 
contabilidade. Com a palavra, o Presidente Mauro Kreuz afirmou que houve uma decisão 347 
equivocada quando se determinou a patrimonialização de um ativo que inexistia e que, 348 
detectado pela auditoria externa foi corrigido no balanço, não havendo mais nada a corrigir. 349 
Na sequência, o Cons. Jorge Humberto esclareceu que ele estava se referindo ao fato de 350 
que por haver um questionamento deve-se estar preparado para alguma situação diferente 351 
da que nós estamos prevendo. O Presidente Mauro Kreuz reforçou que o que houve foi 352 
uma decisão equivocada da gestão anterior, quando determinou a contabilização e a 353 
patrimonialização indevidas de um ativo que não existia. Que isto reduziu a despesa e 354 
aumentou o ativo, mascarando o resultado econômico e a massa patrimonial. Concluiu que, 355 
a situação já foi corrigida, pois, não havia respaldo técnico ou legal para fazer a 356 
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patrimonialização. Na sequência, o Cons. Rogério Bohn esclareceu que ele não havia 357 
afirmado que havia ou não erro, que somente havia indagado se tinham sido feitos os 358 
ajustes, em função dos números apresentados, com o intuito de que novos problemas 359 
sejam evitados. Momento em que o Cons. Amílcar Pacheco informou que sim, que os 360 
ajustes haviam sido feitos. Com a palavra, o Presidente Mauro Kreuz registrou as 361 
presenças dos Presidentes dos CRAs de SC, CE e do RN, respectivamente, os 362 
administradores Paulo Jordani, Leonardo Macedo e Kate Maciel. 363 

  364 
3.8. Bens Patrimoniais Inservíveis – Doação (CAF) – Deliberativo 365 

O Diretor Rogério Cristino informou que o CFA dispõe de uma série de materiais 366 
inservíveis, tais como microcomputadores, servidores, cadeiras, etc., ao todo são 77 itens 367 
sob o valor de R$129.536,34 (cento e vinte e nove mil, quinhentos e trinta e seis reais e 368 
trinta e quatro centavos) e propôs a doação desses bens a instituições filantrópicas. Em 369 
discussão, a proposição foi aprovada por unanimidade de votos. 370 

  371 
3.9. Acordo de Cooperação Técnica entre o CFA e o Banco do Brasil. Capacitação 372 

de Administradores Consultores de MPEs (CFP) – Informativo 373 
O Vice-Diretor de Formação Profissional, Adm. Mauro Leônidas informou que em 374 

decorrência da Cooperação Técnica entre o CFA e o Banco do Brasil será realizado, como 375 
projeto piloto, respectivamente, nos dias 08/02 e 14/03 em São Paulo/SP e Brasília/DF, o 376 
curso de capacitação aos administradores egressos do Programa de Capacitação e de 377 
Formação de Multiplicadores de Conhecimentos em MPEs (2017) e que a capacitação será 378 
ministrada por funcionários do Banco do Brasil. Acrescentou que, posteriormente, o curso 379 
será estendido a todos os Regionais que já promoveram o curso das MPEs. O Presidente 380 
Mauro Kreuz ressaltou que estas capacitações vão ao encontro da criação da Rede 381 
Nacional de Consultores e Multiplicadores em Conhecimento das MPEs e que neste não 382 
ano ainda não será dado andamento neste trabalho somente por conta das restrições 383 
orçamentárias. Com a palavra, o Vice-Diretor Mauro Leônidas informou que o Programa de 384 
Capacitação das MPEs ainda não foi realizado em 5 (cinco) CRAs e que o CFA possui 385 
acordo de cooperação técnica firmado com o Ministério da Economia e que aquele órgão 386 
possui uma verba reservada para capacitação; que o Ministério já repassou valores para a 387 
Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), para a Escola Nacional de 388 
Administração Pública (ENAP) para a criação de ambiente virtual com conteúdo pertinente 389 
às MPEs. Que o Ministério possui verba para capacitação nos 27 (vinte e sete) CRAs, que 390 
a Câmara já está trabalhando nisto, mas que não sabe dizer se será possível realizar todas 391 
as demais capacitações nos demais Regionais no ano de 2020. Com a palavra, o 392 
Presidente Mauro Kreuz informou que em breve apresentará ao Plenário, minuta de acordo 393 
de cooperação técnica entre o CFA e a ENAP com o intuito de que os cursos sejam 394 
disponibilizados na Acadm. Acrescentou ainda, que sugeriu à Diretora da CFP o 395 
estabelecimento de contato com o SENAC com o intuito de que também seja estabelecido 396 
acordo de cooperação técnica com aquela instituição. 397 

  398 
3.10. Atualização das DCNs de Administração. Proposições da ANGRAD, do CRA-SP 399 

e do Sistema CFA/CRAs (CFP) – Deliberativo 400 
O Vice-Diretor Mauro Leônidas informou que a proposta de atualização das Diretrizes 401 

Curriculares Nacionais (DCNs) de Administração formuladas pela Associação Nacional dos 402 
Cursos de Graduação em Administração (ANGRAD) e Conselho Regional de Administração 403 
de São Paulo (CRA-SP) foram enviadas para os Conselhos Regionais e que o CFA 404 
recebeu contribuições dos CRAs AM, RJ, MG, BA, ES, e PA. Que a Câmara de Formação 405 
Profissional está consolidando as informações para que a proposição seja encaminhada ao 406 
Conselho Nacional de Educação. Com a palavra, o Presidente Mauro Kreuz informou que 407 
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no dia 17/02 haverá audiência pública no Conselho Nacional de Educação (CNE) quando 408 
será aberta discussão quanto à Resolução CNE nº 4/2005, que “Institui as Diretrizes 409 
Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Administração, bacharelado, e dá 410 
outras providências”; que ele, a Cons. Cláudia Stadtlober e os Presidentes dos CRAs RJ, 411 
BA, DF e MA, respectivamente, os Administradores Wallace Vieira, Tânia Dias, Udenir de 412 
Oliveira e José Samuel se farão presentes e que no domingo, dia 16/02, às 18 horas, se 413 
reunirão para uma reunião de alinhamento. Acrescentou que algumas questões serão 414 
defendidas, tais como: obrigatoriedade da residência profissional em Administração; que os 415 
cursos de Administração sejam organizados por competência e não por disciplinas. O Vice-416 
Diretor Mauro Leônidas destacou a importância de se contemplar disciplina com conteúdo 417 
que abranja as Micro e Pequenas Empresas. Com a palavra, o Cons. Rogério Bohn 418 
manifestou entendimento de que o tema das diretrizes curriculares é extremamente 419 
pertinente e alinhado com o propósito de existência do Sistema CFA/CRAs, porque 420 
interfere diretamente na qualidade do profissional que é egresso das universidades e que, 421 
posteriormente, se registrará no Sistema. Que esta é uma oportunidade muito significativa 422 
para que todos os Conselhos tivessem se manifestado. Concluiu, parabenizando os CRAs 423 
que se manifestaram, ao tempo em que lamentou a ausência de manifestação dos mais. 424 

  425 
3.11. Inclusão da disciplina de mediação e arbitragem na graduação do curso de 426 

Administração (Adm. Marcos Kalebbe). 427 
O Presidente Mauro Kreuz, antes da explanação do Cons. Marcos Kalebbe, solicitou 428 

permissão a este, para, informar que há somente uma forma de criar obrigatoriedade para 429 
inclusão da disciplina de mediação e arbitragem na graduação do curso de Administração 430 
que é a inclusão deste conteúdo nas diretrizes curriculares. Com a palavra, o Cons. Marcos 431 
Kalebbe informou que hoje, o curso de Direito tem a previsão da disciplina de Mediação, 432 
Conciliação e Arbitragem nas diretrizes curriculares, e que estas são áreas também da 433 
Administração. Apresentou proposta, já debatida no CRA-PB e ressaltou a importância de o 434 
CFA encaminhar solicitação de inclusão da disciplina de Mediação e Arbitragem na 435 
graduação de Administração nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs). Em discussão, 436 
a solicitação em questão foi acolhida por unanimidade.Com a palavra, a Cons. Ione Salem 437 
sugeriu que a disciplina seja incluída na habilidade de Negociação. 438 

  439 
3.12. Programa de Certificação Profissional em Administração do Sistema CFA/CRAs. 440 

Estabelecimento de parcerias para oferta de cursos preparatórios para o 441 
exame (CFP) – Informativo 442 
O Vice-Diretor Mauro Leônidas informou que uma das discussões recorrentes tem 443 

sido a busca em fazer com que os Administradores conheçam a Certificação Profissional 444 
em Administração do Sistema CFA/CRAs e que uma das propostas tem sido o 445 
estabelecimento de parcerias com Instituições de Ensino Superior com o intuito de que elas 446 
ofereçam preparação para a referida Certificação. Informou que na proposta de Acordo de 447 
Cooperação Técnica em questão, o Grupo SER Educacional foi além, pois, ele converteu o 448 
conteúdo do Programa de Certificação Profissional em Administração em cursos de pós-449 
graduação lato sensu nos campos estabelecidos no art. 2º da Resolução Normativa CFA nº 450 
485, de 19/09/2016, contemplados no exame aplicado pela Fundação Getúlio Vargas 451 
(FGV); que ao concluir, o aluno, além do certificado de pós-graduação, estará apto a 452 
realizar a prova de Certificação. Ressaltou que o referido Acordo não é exclusivo àquele 453 
grupo e que ele promoverá a divulgação da Certificação em âmbito nacional. Inicialmente, 454 
serão convertidas em pós-graduação as áreas de Administração e Seleção de 455 
Pessoal/Recursos Humanos, Administração de Materiais/Logística, Administração 456 
Financeira, Administração Mercadológica/Administração de Vendas e Administração de 457 
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Produção. Em discussão, o Acordo de Cooperação Técnica foi aprovado por unanimidade 458 
de votos. 459 

  460 
3.13. Encontro Nacional de Fiscais do Sistema CFA/CRAs – ENAF (CFR) – Informativo 461 

O Diretor de Fiscalização e Registro, Cons. Carlos Alberto antes de iniciar a 462 
exposição sobre o ENAF, informou que o CFA recebeu convite do Ministério da Justiça, 463 
mais precisamente, do Fundo Nacional Antidrogas. Que o fundo é composto, dentre outros, 464 
por recursos da União e ENAF de 2019 foram selecionados 5 CNAES para cada um dos 465 
Regionais, previamente definidos por cada CRA e que uma lista com 200 CNPJs 466 
fiscalizáveis foi enviada para 22 Conselhos e o resultado foi muito fraco. Acrescentou que 467 
no final de 2019 a Câmara de Fiscalização e Registro (CFR) enviou para os CRAs 25 mil 468 
CNPJS sob o CNAE de Administração de Condomínios, que os resultados estão sendo 469 
monitorados e serão apresentados no ENAF, mas, antecipou que os números são 470 
desestimulantes. Informou que o objetivo do evento é construir, não é a crítica pela crítica. 471 
Que não é possível mais ficar discutindo se o papel de Fiscalização pertence ao CFA ou ao 472 
CRA e que é necessário se tomar uma atitude, que ela deve partir do CFA, mais 473 
especificamente, da Câmara de Fiscalização e Registro. Com a palavra, o Presidente 474 
Mauro Kreuz informou que o CFA será o indutor deste processo e que irá monitorar, de 475 
maneira austera e rigorosa, para que as ações gerem efetivamente resultados. Em 476 
continuidade, o Diretor Carlos Alberto informou que o evento contará com a participação 477 
dos Fiscais, Presidentes, Diretores de Fiscalização e Conselheiros Federais; que o CFA 478 
custeará, além dos Conselheiros Federais que aqui já se fazem presentes por conta das 479 
reuniões plenárias, a participação dos Fiscais e dos Presidentes; que as despesas 480 
referentes aos Diretores de Fiscalização serão arcadas pelo CRA e que hoje o evento já 481 
conta com 136 inscritos. Reportou-se à programação, ressaltando alguns itens, como a 482 
exposição a ser feita pelo Presidente Mauro Kreuz, na abertura do evento, que tratará das 483 
ameaças que vivemos; apresentação a ser realizada pelo Adm. Pedro Prêmoli, do CRA-ES, 484 
agregada ao programa compartilha e capacita que tem forte trabalho na fiscalização, com o 485 
intuito de padronizar algumas ações do sistema; apresentação dos números da 486 
Fiscalização do Sistema CFA/CRAs, quando reforçou que este será o momento do choque 487 
da realidade; elaboração dos planos anuais de fiscalização, que hoje não são executados 488 
da forma em que são elaborados; apresentação de “cases” pelos Conselhos Regionais da 489 
BA, CE, ES, DF, SC, CFA/CFR, MG. Quanto à programação do segundo dia de evento, 490 
destacou a apresentação de “case” sobre a cobrança da dívida ativa, a ser realizada pelo 491 
CRA-RS e o debate sobre como os CRAs realizam as cobranças. Em conclusão, o 492 
Presidente Mauro Kreuz informou que a ideia é de que o Sistema saia o padrão reativo 493 
para o padrão ativo. 494 

  495 
3.14. Implantação do Sistema da IMPLANTA nos CRAs (CFR) – Informativo 496 

O Diretor Carlos Alberto informou que o contrato emergencial firmado com a Implanta 497 
findou no final de dezembro de 2019 e que 16 CRAs aderiram à Ata de Registro de Preços 498 
CRA-DF nº 01/2019, proveniente do Processo Administrativo nº 550/2019 - Pregão 499 
Eletrônico nº 005/2019 e que no momento os Regionais já estão na fase de migração dos 500 
dados. Informou ainda, que a Implanta estará presente amanhã no ENAF com o intuito de 501 
responder às possíveis dúvidas quanto ao Sistema. Ressaltou que o contrato emergencial 502 
firmado com a Implanta Informática tinha o objetivo de tratar da migração dos dados do 503 
antigo Sistema SIFA para o Sistema da Implanta e ainda, colocar o módulo de cadastrado 504 
em funcionamento e que, em alguns Regionais foi possível promover também a migração 505 
dos dados financeiros e que o contrato novo, prevê a implantação do módulo básico, com 506 
cadastro, fiscalização, financeiro e contábil, além da migração necessária para fazer os 507 
referidos módulos funcionarem. 508 
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  509 
3.15. Dúvidas/solicitação sobre a RN CFA nº 569/2019 (CFR) – Informativo 510 

O Diretor Carlos Alberto reportou-se à Dispõe sobre as atividades de supervisor de 511 
estágio nos campos da Administração e dá outras providências” e ao convênio assinado 512 
com o Ministério Público do Trabalho (MPT) que tem como objeto a fiscalização desses 513 
estágios supervisionados. Informou que alguns Estados estão enfrentando conflitos com as 514 
Instituições de Ensino Superiores e empresas e que a partir do momento em que nós e o 515 
Ministério Público do Trabalho começamos a cobrar resultados isto provocou manifestação 516 
negativa quanto à exigência, pois, o entendimento em diversas instituições é de que a 517 
determinação de que o estágio supervisionado deve ser realizado por profissional 518 
registrado afasta as empresas. Informou que toda sorte de dificuldade é colocada e que em 519 
seu ponto de vista essas manifestações se referem muito mais à falta de vontade de sair da 520 
zona de conforto do que de fato serem um problema. Que neste momento a CFR está 521 
trabalhando com a CDI no desenvolvimento de campanha de sensibilização e de 522 
conscientização da importância do estágio supervisionado ser realizado sob a supervisão 523 
do profissional em Administração registrado no CRA e que após esse trabalho o CFA 524 
partirá para a fiscalização. O Presidente Mauro Kreuz ressaltou que é importante deixar 525 
claro que não foi somente o Conselho Federal de Administração que firmou Acordo com o 526 
MPT e sim, diversos Conselhos de Fiscalização. Que esta ação é importante para acabar 527 
com a utilização do estudante de Administração como mão de obra barata, com o desvio de 528 
função, que não contribui em quase nada com a formação profissional do acadêmico. Com 529 
a palavra, o Cons. Marcos Kalebbe informou que ele e o Cons. Amílcar Pacheco receberam 530 
convite da Coordenação do Curso de Administração da Universidade Federal do Pará e 531 
que eles se surpreenderam com a forma da abordagem da Coordenadora do Curso e da 532 
equipe, composta inclusive, por ex-Conselheiros Regionais e que a defesa deles é de que 533 
não seja obrigatória a supervisão do estágio por profissional de Administração. Que a 534 
Universidade apresentou documento com solicitação de revisão da Resolução Normativa 535 
em tela e que acredita que o referido documento tenha sido enviado para o CFA. Com a 536 
palavra o Diretor Carlos Alberto ressaltou que a lei do estágio não é favorável a nenhuma 537 
das profissões, pois, ela tem um artigo sob o seguinte texto “poderá supervisionar o estágio 538 
de um estudante aquele que tiver a formação profissional ou a experiência profissional”, 539 
mas que mesmo diante disto, o Sistema deve ser ousado e insistir no cumprimento da 540 
Resolução Normativa. O Presidente Mauro Kreuz reforçou que, dentro do Acordo o CFA 541 
está fazendo o papel dele e que o resto será realizado pelo Ministério Público do Trabalho, 542 
pois, é ele quem vai agir. Com a palavra, o Assessor Jurídico do CFA, Adv. Marcelo 543 
Dionísio informou que ontem, dia 5, recebeu ligação do Ministério Público do Trabalho e 544 
que esta questão está cada vez mais em destaque na agenda do Ministério, pois, agora 545 
eles querem se aproximar também dos Conselhos Regionais e que o objetivo da ligação foi 546 
solicitar contato com alguém do CRA-DF e que ele entende que este é um caminho sem 547 
volta. Ainda com a palavra, o Dr. Marcelo Dionísio informou que esteve em contato com o 548 
Procurador do Trabalho de Pernambuco, Dr. José Adilson, que também é bacharel em 549 
Administração, e obteve a informação de que aquele Ministério está preparando ação 550 
contra o próprio CIEE porque identificaram que dentro daquele instituto existe o 551 
desvirtuamento do estágio. 552 

  553 
3.16. Informes sobre Ação Parlamentar (CEAP) – Informativo 554 

O Cons. Carlos Alberto, Coordenador da Comissão Especial de Assessoria 555 
Parlamentar (CEAP) informou que na pauta do Executivo para o 1º semestre, 556 
disponibilizada à imprensa, fez-se constar como item, dentre outros, a PEC 108/2019 que 557 
“Dispõe sobre a natureza jurídica dos conselhos profissionais”. Com a palavra, o Presidente 558 
Mauro Kreuz relatou que o ano de 2019, além do advento da PEC 108, culminou com a 559 
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fragmentação do Conselhão (Fórum dos Conselhos Federais das Profissões 560 
Regulamentadas). Que 2 (dois), dos 31 (trinta e um) Conselhos Federais de Fiscalização, o 561 
de Contabilidade (CFC) e o de Corretores de Imóveis (COFECI) são os únicos que são 562 
favoráveis à PEC e que estes Conselhos, trabalharam em favor dela, mas que esta ação, 563 
isoladamente, não expressa força, assim como também, 26 (vinte e seis) Conselhos de 564 
Fiscalização, inclusive o CFA, procuraram o Deputado Édio Lopes, relator da PEC e ainda 565 
assim, não houve resultado. Acrescentou que, a partir da nova formação do Conselhão e 566 
da reunião realizada aqui na sede do CFA no dia 28/01/2020, que contou com a presença 567 
de 54 (cinquenta e quatro) participantes, ficou definido que agora quem fala em nome dos 568 
Conselhos Profissionais, especialmente sobre esse assunto, a PEC 108, é o Presidente do 569 
Conselhão e não mais, isoladamente, os Conselhos de Fiscalização. Ressaltou que este 570 
papel será executado de maneira alinhada aos demais membros do Conselhão. Que ele 571 
requereu nova audiência com o Deputado Édio Lopes e que agora já não irá mais na 572 
condição de Presidente do CFA e sim, na condição de Presidente do Conselhão. Informou 573 
que havia sido firmado acordo com o Deputado Édio Lopes em que seria apresentado a ele 574 
subsídio para derrubar a PEC, inclusive, com nova proposta de texto à PEC e com a coleta 575 
das 172 assinaturas de Deputados Federais, mas, contrariamente ao que foi firmado, ele 576 
apresentou outro texto e posteriormente, descobriu-se que foram o CFC e o COFECI que 577 
apresentaram a ele a nova propositura, em nome do Conselhão, porém, sem a devida 578 
consulta ao Fórum. Que o referido Deputado recebeu a proposta, acreditando que ela fosse 579 
do Conselhão e designou o Deputado Federal Vicentinho, de Palmas/TO, para a coleta das 580 
assinaturas e que o Cons. Rogério Ramos ao saber do ocorrido, fez contato com o 581 
Deputado Vicentinho e este deixou de proceder à coleta das assinaturas. Dando 582 
prosseguimento, o Presidente Mauro Kreuz informou que neste momento o Assessor do 583 
Conselhão, Sr. Jenner de Morais, está colhendo assinatura em uma nova proposta da PEC, 584 
esta sim, em nome do Conselhão, para encaminhamento ao Deputado Édio Lopes. 585 
Esclareceu que o texto é simples, que mantém o poder de polícia, que é o poder de 586 
fiscalização; a obrigatoriedade do registro; a condição de cobrança da anuidade e o regime 587 
celetista para os servidores. Ressaltou que o COFECI quer se tonar uma entidade privada 588 
para se livrar do Tribunal de Contas da União (TCU) por ter diversos problemas com este 589 
órgão e o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) devido a problemas trabalhistas, e a 590 
privatização os ajudaria. O Presidente Mauro Kreuz informou que o diálogo com as 591 
lideranças dos partidos; com os Presidentes da Câmara e do Senado e ainda, com o 592 
Deputado Édio Lopes será ampliado e que é necessário nos prepararmos, para 593 
alcançarmos êxito. Com a palavra, a Cons. Ellen Regina informou que ficou desmotivada 594 
ao conversar recentemente com o Deputado Édio Lopes porque ele a informou que não 595 
vislumbrava a declaração de inconstitucionalidade da PEC; que ele havia feito uma 596 
avaliação com advogados e assessores, momento em que ela, Cons. Ellen Regina, 597 
informou que indagou ao Deputado a quais assessores ele havia consultado e que obteve 598 
como resposta a informação de que ele havia consultado inclusive advogados de 599 
Conselhos de Fiscalização, os de Contabilidade e de Corretores de Imóveis. Em 600 
continuidade, informou que perguntou a ele se ele não havia se reunido com os Conselhos, 601 
inclusive com o de Administração e que ele respondeu que ouviu a todos; que reforçou não 602 
vislumbrar a possibilidade de inconstitucionalidade e que o diálogo com os Conselhos 603 
poderia ser prosseguido, porém, sob outro ângulo. A Cons. Ellen Regina informou que 604 
perguntou ao Deputado Édio Lopes se ele receberia o CFA em nova audiência e que ele 605 
confirmou que sim, marcando inclusive um dia, mas que de lá para cá não conseguiu obter 606 
sucesso nas suas tentativas de contato com o Deputado. Concluiu então, que o seu 607 
entendimento é de que deve ser bem estudada a forma em que este assunto será discutido 608 
com ele novamente porque ele está assessorado por uma equipe em que membros dela 609 
são do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Com a palavra, o Presidente Mauro 610 
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Kreuz agradeceu a explanação da Cons. Ellen Regina e informou que dará ciência da 611 
atitude do CFC aos demais membros do Conselhão e se necessário, a questão será 612 
exposta em nível nacional. Acrescentou que, diante disto, a tese de inconstitucionalidade 613 
poderá ser abandonada e a proposta do Conselhão ser apensada ao texto atual da PEC 614 
para que as duas tramitem ao mesmo tempo. Concluindo, o Presidente Mauro Kreuz 615 
informou que firmará contato com o Assessor Parlamentar, Dr. Jenner Morais com o intuito 616 
de fechar a agenda parlamentar. 617 

  618 
3.17. Balanço 2019 das ações/projetos do CFA/CGP – Informativo 619 

O Cons. Fábio Mendes, Diretor da Câmara de Gestão Pública fez uma explanação 620 
detalhada sobre as ações e os projetos realizados pela Câmara no exercício de 2019, 621 
conforme a seguir relacionado: 622 

 Rede de Profissionais de Adm., que tem como objetivo conectar e capacitar gerando 623 
ideias e soluções qualificadas de gestão - 432 profissionais capacitados, público 624 
sensibilizado 1861 e 11 estados atendidos. 625 

 Mídia social e IGM – acesso exclusivo 5334, mídias espontâneas 214, mais de 68 626 
mil FB e site CFA, mais de 185 mil INSTA e TT. 627 

 Rádio WEB – 100 milhões potenciais ouvintes, 5 entrevistas temáticas, retorno 628 
comercial (estimado), mais de 50 mil reais. 629 

 Prêmio Guerreiro Ramos, com um número recorde de inscritos, 39. 630 
 Workshop de Gestão Pública, em Salvador/BA, dias 10 e 11/12/2019. 631 
 Reunião na Casa Civil para apresentação do IGM, em 18/12/2019. 632 
Como resultado a Câmara de Gestão Pública desenvolveu 40 itens entre produtos e 633 

ações, ao custo de R$206.343,75. O Diretor Fábio Mendes informou que ontem, dia 04/02, 634 
a Câmara de Gestão Pública participou de reunião na Secretaria de Governo da 635 
Presidência da República e que o CFA integrará, juntamente com outros órgãos, tais como, 636 
Ministério da Economia, Tribunal de Contas da União (TCU) e Controladoria Geral da União 637 
(CGU), grupo que tratará da elaboração do “Guia do Prefeito + Brasil” e que o referido Guia 638 
contará com dados do Índice CFA de Governança Municipal (IGM). Ressaltou inclusive, ao 639 
se reportar à reunião em questão, que em um dos slides projetos naquela ocasião foi 640 
apresentada a situação dos municípios e que a fonte de consulta utilizada para sua 641 
formulação foi o IGM. Acrescentou ainda que no dia 07/02 será realizada no CFA, reunião 642 
com a Coordenação Geral de Apoio à Micro e Pequena Empresa (Ministério da Economia) 643 
e com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e que a referida 644 
Coordenação pretende desenvolver indicador para as micro e pequenas empresas 645 
semelhante ao IGM e tratará da possibilidade de se firmar parceria. 646 

  647 
3.18. Projetos 2020 do CFA/CGP – Informativo 648 

O Cons. Fábio Mendes informou que o IGM é o destaque para 2020 e que a 649 
inteligência para captação, atualização e disponibilização dos dados já está sob a 650 
responsabilidade da Câmara de Gestão Pública (CGP) e não mais da empresa contratada 651 
pela Publix e que a Câmara já está tabulando as informações para lançar o IGM-2020 até 652 
março. Reportou-se a outro projeto “agentes de desenvolvimento locais” em que cada 653 
município terá um agente de desenvolvimento local e que este trabalho seria desenvolvido 654 
com o SEBRAE, mas que ao recebermos o Secretário Executivo do Ministério da Indústria, 655 
Comércio Exterior e Serviços (MDIC) no CFA ele informou que o Ministério promoverá 656 
encontro dos municípios em Brasília/DF e que nesta oportunidade o projeto poderá ser 657 
apresentado. 658 

  659 
3.19. Relato das atividades do CFA/ CEPE – Informativo 660 
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A Cons. Gracita Ramos, Diretora da Câmara de Estudos e Projetos Estratégicos 661 
(CEPE) informou que na última reunião do ano passado ela apresentou o relato das 662 
atividades que até então tinham sido realizadas; dos consórcios, parcerias, lei orgânica que 663 
foi implantada em Porto Seguro ao qual foi eleito um Administrador como Presidente da 664 
Agência de Regulação, além da obrigatoriedade de que todos os cargos inerentes a 665 
Administradores naquela agência serem preenchidos por Administrador. Que mais 4 666 
(quatro) consórcios foram atendidos com efetividade em Mato Grosso do Sul, Palmas, 667 
Porto Seguro e em Minas Gerais. Acrescentou que o Sistema CFA de Governança, 668 
Planejamento e Gestão Estratégica de Serviços Municipais de Água e Esgotos (CFA-669 
GESAE) já está atualizado com os dados do Sistema Nacional de Informações sobre 670 
Saneamento (SNIS), ressaltando que o assunto sobre saneamento básico está pujante no 671 
país e que agora é importante a atuação do marketing do CFA. Informou ainda que a 672 
Câmara de Desenvolvimento Institucional (CDI) está desenvolvendo vídeo sobre o assunto, 673 
com foco na conscientização, e que em alguns dias ele estará em circulação. Com a 674 
palavra, a Cons. Ione Salem informou que a CGP tem projeto denominado “Portal de 675 
Entregas”, que ainda não foi apresentado ao Plenário por questão orçamentária, mas que 676 
ele está sendo trabalhado pela equipe. O Presidente Mauro Kreuz informou que o referido 677 
projeto já foi apreciado na Diretoria Executiva e que por questão orçamentária ainda não foi 678 
posto em execução, mas que, oportunamente isso será feito. 679 

  680 
3.20. ERPA Nordeste – Fortaleza/CE, nos dias 12 e 13 de março de 2020 (CRIE) –681 

 Informativo 682 
O Cons. Gilmar Camargo, Diretor de Relações Internacionais e Eventos relembrou 683 

que o Encontro Regional dos Profissionais de Administração (ERPA) é um programa que foi 684 
subdivido em 6 (seis) regiões, que já foi realizada a edição da região Norte, em Belém/PA e 685 
que a próxima será realizada em Fortaleza/CE nos dias 12 e 13/03, paralelo à Assembleia 686 
de Presidentes. Diante da presença do Adm. Leonardo Macedo, Presidente do CRA-CE, na 687 
presente sessão plenária, o Presidente Mauro Kreuz concedeu a ele a palavra para 688 
manifestar-se sobre o Encontro. Com a palavra, o Presidente Leonardo convidou todos a 689 
participarem do evento e informou que além da palestra magna a ser proferia pelo 690 
Presidente Mauro Kreuz, o evento contará com apresentação de outras 2 (duas) palestras, 691 
no dia 13, o CEO do grupo HPVIDA, Adm. Geraldo Luciano que falará sobre as 692 
experiências administrativas no campo da gestão pública, além dos desafios Administrador 693 
em uma grande corporação e do Deputado Federal Mauro Filho, que por 20 (vinte) anos 694 
esteve à frente da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, onde desenvolveu grande 695 
trabalho. Em seguida, o Presidente Mauro Kreuz informou que na palestra magna será 696 
abordado o tema sob o título “O Papel da Administração para um Projeto Estratégico de 697 
Nação” por acreditar que se não houver um projeto estratégico de nação o país não sairá 698 
do lugar em que está; que é necessário subordinar os projetos de governos ao projeto 699 
estratégico da nação para se deixar de viver acidentalmente como se tem vivido 700 
ultimamente. 701 

  702 
3.21. FOGESP – Belo Horizonte/MG, de 5 a 7 de maio 2020 (CRIE) – Informativo 703 

O Diretor Gilmar Camargo informou que nos dias 5 a 7/05 será realizado o Fórum de 704 
Gestão Pública (FOGESP), em Belo Horizonte/MG e dias 28 a 31/10 o Encontro Brasileiro 705 
de Administração (ENBRA) em Salvador/BA. Que os CRAs da Bahia e de Minas Gerais 706 
vêm trabalhando para a captação de recursos para a realização dos eventos e que no final 707 
de 2019 foram informados de que para 2020 não haveria apoio financeiro do CFA para a 708 
realização daqueles eventos. Esclareceu que os dois Regionais têm sentido bastante 709 
dificuldade em conseguir apoio, patrocínio, e que o CRA-MG já abordou mais de 30 710 
empresas/órgãos atrás de apoio e houve manifestação favorável da Federação do 711 
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Comércio e do Conselho Regional de Engenharia (CREA), ambos, sinalizaram que vão 712 
estudar a possibilidade de concederem apoio. Quanto ao CRA-BA, o Cons. Gilmar 713 
Camargo informou que ainda não foi possível conseguir qualquer apoio. Acrescentou que 714 
os CRAs têm questionado o fato de nas edições anteriores o CFA haver concedido apoio; 715 
citou os diversos eventos que foram apoiados pelo CFA e com valores consideráveis 716 
investidos. Propôs ao Plenário estudarmos a concessão de apoio financeiro aos CRAs BA e 717 
MG e vislumbrou a possibilidade por conta da atualização, correção do capital das 718 
empresas nos estados da BA e de MG e que isto indica a possibilidade de aumentar 719 
consideravelmente a receita do CFA neste exercício. Com a palavra, o Diretor 720 
Administrativo e Financeiro, Cons. Rogério Cristino informou que após a proposição feita na 721 
reunião da Diretoria Executiva realizada nesta manhã, a CAF se reuniu e apresenta como 722 
proposta ao Plenário a liberação de R$300.000,00 (trezentos mil reais) como apoio 723 
financeiro para realização do Fórum de Gestão Pública (FOGESP/BA), Encontro Brasileiro 724 
de Administração (ENBRA) e Encuentro Latinoamericano de Administración (ENLA). 725 
Esclareceu que será feita reformulação orçamentária, a ser apreciada na reunião plenária 726 
de abril. Com a palavra, o Cons. Jorge Humberto sugeriu que a proposta seja apreciada 727 
com um adendo, de que possa ser liberado um valor superior, caso haja, futuramente, 728 
disponibilidade financeira, com o intuito de que o assunto não seja novamente trazido ao 729 
Plenário para nova discussão. Em seguida, o Cons. Carlos Alberto sugeriu a aprovação da 730 
concessão de apoio financeiro sob o valor de R$300.000,00 (trezentos mil reais) para a 731 
realização dos referidos eventos, com a possibilidade de reformulação dos valores na 732 
plenária de abril e considerando o comportamento da arrecadação no exercício. Em 733 
discussão, a proposta apresentada pelo Cons. Carlos Alberto foi aprovado por 734 
unanimidade. Em seguida, o Cons. Roberto Ibrahim esclareceu que o Centro de 735 
Convenções de Salvador, local inicialmente previsto para a realização do ENBRA, está com 736 
valor extremamente oneroso e que já há diversos locais comprometidos com eventos para 737 
o mesmo período, o que está impondo valor bastante alto para a locação do espaço físico. 738 
Acrescentou que a ideia do CRA-BA é realizar o evento próximo ao circuito hoteleiro e de 739 
preferência, que o participante fique hospedado no local em que será realizado o evento, 740 
com o intuito de minimizar os custos de movimentação. Que cada região tem suas 741 
especificidades e que no momento o estado da Bahia está vivenciado grande crescimento 742 
na área de turismo e que isto está implicando em aumento em todos os segmentos de 743 
serviços. Com a palavra, o Cons. Rogério Bohn citou exemplos de diversos eventos que 744 
foram realizados por meio de parcerias entre os Regionais, tais como o Congresso Mundial 745 
de Administração em 2015, realizado pelo CRA-RS com apoio do CRA-BA; o ENBRA de 746 
2012, realizado pelo CRA-RJ com apoio do CRA-RS; o FIA de 2013, realizado pelo CRA-747 
RS com apoio dos CRA-RJ e MG, sugerindo que, talvez, seja o momento do CRA-BA 748 
conversar com os Regionais que tradicionalmente costumam conceder apoio e realizar 749 
eventos com intuito de verificar se não há interesses destes em participar do ENBRA. O 750 
Cons. Ibrahim Uehbe agradeceu e informou que levará a proposição ao Coordenador do 751 
evento. Em continuidade, o Cons. Jorge Humberto lembrou que em relação à concessão de 752 
apoio, quando do FIA realizado em Gramado/RS, o CRA-RJ estava com pouco recurso 753 
financeiro também, porém, o apoio foi concedido de outra forma, o CRA-RJ fez toda a parte 754 
de comunicação, que pesa muito financeiramente em um evento e que há diversas formas 755 
de se apoiar a realização de um evento. Com a palavra, ao concluir a discussão do 756 
presente tópico, o Presidente Mauro Kreuz registrou a presença do Adm. Inácio Guedes, 757 
Presidente do CRA-AM. 758 

  759 
3.22. Pacto Global – Nova adesão de Signatário (CRIE) – Informativo 760 

O Diretor Gilmar Camargo informou que no final do ano passado o Conselho foi 761 
surpreendido com Ofício da Organização das Nações Unidas (ONU) informando que o CFA 762 
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estava sendo excluído do Pacto por não haver apresentado os relatórios referentes aos 763 
exercícios de 2017 e 2018, compromisso firmado pelo signatário. Que de imediato firmou 764 
contato com a ONU para verificar como seria possível reverter a situação e que o Conselho 765 
foi orientado a apresentar os relatórios e encaminhar Ofício requerendo a reinclusão no 766 
Pacto. Em conclusão, informou que ontem, dia 04/02, os relatórios e o Ofício foram 767 
enviados à ONU e que agora é necessário aguardarmos a resposta. 768 

  769 
3.23. ENBRA – Salvador/BA, de 28 a 30 de outubro de 2020 (CRIE) – Informativo 770 

O assunto foi abordado juntamente com o item 23 da presente pauta. 771 
  772 

3.24. Apresentação da logo do ENBRA (CDI) – Informativo 773 
O Diretor de Desenvolvimento Institucional, Cons. Diego Costa apresentou proposta 774 

da marca do Encontro Brasileiro de Administração (ENBRA). Apresentou o histórico das 775 
logos do ENBRA das edições anteriores, que foram sendo atualizadas de acordo com o 776 
contexto da época. Esclareceu que a equipe da CDI fez um benchmarking com marcas de 777 
eventos, principalmente as ligadas à área de tecnologia, com a ideia de trazer uma logo 778 
diferenciada. Informou que a proposta aqui apresentada foi discutida na reunião da 779 
Diretoria Executiva nesta manhã e que naquela ocasião foi acolhida a sugestão de inserir o 780 
símbolo da profissão na marca. Informou que um dos destaques da marca é que a sílaba 781 
BRA da palavra em referência ao nome do evento “ENBRA” ficou em evidência e que isto 782 
vincula a sílaba ao nome do país. Com a palavra, o Presidente Mauro Kreuz ressaltou que 783 
a logo pode ser aplicada sobre peças com imagens que remetam à caracterização do 784 
estado em que o evento será realizado. Em discussão, a logo apresentada foi aprovado por 785 
unanimidade de votos. 786 

  787 
3.25. Relato do Workshop Direto ao Ponto com o Diretor Diego (CDI) – Informativo 788 

O Diretor Diego Costa agradeceu o apoio ao workshop por ele realizado no dia 23/01 789 
na sede do CFA. Que no dia posterior, houve também, o curso de licitação promovido pelo 790 
CRA-DF e ministrado pela Presidente do CRA-AC, Adm. Ana Cristina e que soube que o 791 
referido curso foi muito bom. Informou que no workshop foi apresentado aos colaboradores 792 
do CFA o modelo de trabalho que está sendo utilizado na CDI, sobre gestão de demandas, 793 
e que este é um processo que tem uma série de ferramentas. Que na ocasião foi 794 
apresentado ainda, depoimento do colaborador Herson Freitas sobre gestão de processos 795 
e que estes estão sendo mapeados pela CDI, inclusive, com base no planejamento 796 
estratégico. Que a ideia é propagar este trabalho nas outras Câmaras e que agora será 797 
verificada a possibilidade de se utilizar também, outros instrumentos que possam melhorar 798 
os processos. Com a palavra, o Presidente Mauro Kreuz cumprimentou o Cons. Diego 799 
Costa pela iniciativa, ao tempo em que informou que o impacto do evento foi muito bom. O 800 
Cons. Fábio Mendes se reportou ao curso de Licitação ministrado a colaboradores do CRA-801 
DF e do CFA, pela Cons. Ana Cristina na sede do CRA-DF, ressaltando o domínio que 802 
aquela Conselheira possui sobre licitações e que o curso serviu ainda para demonstrar à 803 
categoria de Administradores que nós também treinamos nossa casa profissional, nossos 804 
colaboradores. Acrescentou que a referida Conselheira já firmou agenda com os CRAs BA 805 
e CE para ministrar o curso naqueles Regionais. Em seguida, o Presidente Mauro Kreuz 806 
passou a palavra ao colaborador Adm. Alberto Lopes, Chefe da Seção de Compras do CFA 807 
e este informou que gostou muito do curso ministrado pela Cons. Ana Cristina; que teve a 808 
oportunidade de conversar bastante com ela, aproveitando o conhecimento dela na 809 
condição de servidores do Tribunal de Contas do Estado e a experiência dela, com 810 
profundidade, em Auditoria. Que em conversa com a Presidente Ana Cristina sugeriu 811 
parceria com os Regionais com o intuito de possibilitarmos a realização de certames similar 812 
ao recém realizado pelo CRA-DF, citando como exemplo, a licitação para contratação de 813 



 

 
SAUS - Quadra 1 - Bloco "L" - CEP 70070-932 - Brasília/DF | Fone: (61) 3218-1800 - Fax: (61) 3218-1833 - cfa@cfa.org.br - www.cfa.org.br 

Signatário do Pacto Global da ONU | Rádio ADM – 24 horas de informação e música de qualidade | www.radioadm.org.br 

agência para aquisição de passagens. Ressaltou que o conhecimento que a Presidente 814 
Ana Cristina possui deve ser amplamente aproveitado no Sistema. Com a palavra, o Diretor 815 
Rogério Cristino informou que o Manual de Gestor e Fiscal de Contratos, totalmente 816 
desenvolvido pelos colaboradores do CFA, já está praticamente pronto e que acredita que 817 
na próxima reunião plenária ele seja apresentado. 818 

  819 
4. OUTROS ASSUNTOS 820 

 Cons. Ione Salem - Fez uma solicitação de manifestação do plenário ao ex-821 
Presidente, Adm. Sebastião Melo que se submeteu a transplante está em recuperação. O 822 
Cons. Mauro Leônidas sugeriu a gravação de um vídeo com manifestação do Presidente do 823 
CFA em nome dos Conselheiros Federais. Em discussão, ficou decidido que será enviada 824 
mensagem ao referido Administrador e que a Presidência do CFA decidirá sobre como ela 825 
se dará. 826 

 Cons. Norma Sueli - Informou que Adm. Hélio Tito, Presidente do CRA-MT está em 827 
recuperação e que ele acredita que até junho estará liberado para volta às atividades. Com 828 
a palavra, o Presidente Mauro Kreuz pediu à Conselheira Norma que transmitida ao 829 
Presidente Hélio Tito, em nome do Plenário do CFA, votos de plena recuperação. 830 

 Cons. Jorge Humberto – Se reportou ao item exposto pelo colaborador Adm. Alberto 831 
Lopes e informou que a proposta do Legislativo quanto à aquisição de passagens aéreas 832 
tem sido pela realização de compra direta com as companhias aéreas. 833 

 Cons. Marcos Kalebbe – Informou que a Junta Interventora encerra os trabalhos no 834 
CRA-PA no próximo mês e que um dos últimos trabalhos foi a revisão do Regimento do 835 
CRA. Informou ainda que o referido Regimento já foi apreciado pela Comissão Permanente 836 
de Regimentos e pela Assessoria Jurídica do CFA. Diante disto, solicitou que o Regimento 837 
seja apreciado pelo Plenário na presente sessão. 838 

 Regimento do CRA-PA – O Cons. Marcos Kalebbe, Coordenador da Comissão 839 
Permanente de Regimentos fez breve leitura da proposta de alteração do Regimento do 840 
CRA-PA. Nela, está prevista a existência de 3 (três) Diretorias, além do Presidente e do 841 
Vice-Presidente. Com a palavra, o Cons. Hércules Falcão fez sugestão de que a Diretoria 842 
seja composta pelo Presidente, Vice-Presidente, Diretor de Fiscalização e Financeiro, pois, 843 
no seu entender, fica mais fácil de trabalhar inicialmente. Submetidas ao Plenário, a 844 
proposta apresentada pela Comissão Permanente de Regimentos do CFA foi aprovada por 845 
maioria de votos. 846 

 Regimento do CRA-MS – O Cons. Marcos Kelebbe, Coordenador da Comissão 847 
Permanente de Regimentos fez breve leitura da proposta de alteração do Regimento do 848 
CRA-MS que, submetida à apreciação, foi aprovada por unanimidade de votos. 849 

 Na sequência, o Cons. Marcos Kalebbe propôs a revisão dos percentuais de 850 
descontos a serem concedidos pelos CRAs na anuidade do exercício de 2021, sugerindo 851 
que ele seja estabelecido pelo CFA e não mais a critério dos Regionais. O Cons. Jorge 852 
Humberto sugeriu a possibilidade de não ser mais concedido desconto. O Presidente 853 
Mauro Kreuz informou que no momento em que for apreciada a Resolução Normativa para 854 
o exercício de 2021 o assunto deverá ser levado em consideração. Que a ele chegaram 855 
também diversas manifestações contrárias a estas práticas diferenciadas e que de fato, 856 
deve-se refletir sobre a questão. 857 

 Cons. Ibrahim Uehbe – Propôs manifestação formal do CFA à Junta Interventora 858 
pelo sacrifício das pessoas que assumiram o trabalho. Que o Plenário estude um tipo de 859 
honraria. O Presidente Mauro corroborou com a sugestão e acrescentou que de fato o 860 
trabalho foi de coragem, por lhe darem com situação delicada, belicosa e perigosa e que 861 
acolhe com muita alegria a proposta de homenagear os membros da Junta Interventora. O 862 
Cons. Jorge Humberto sugeriu estender a homenagem aos funcionários que se dedicaram 863 
ao trabalho. Com a palavra, o Diretor Diego Costa se reportou também à Comissão que 864 
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iniciou os trabalhos, o Cons. José Carlos Colares e o Adm. Roberto Filinto. O Cons. Amílcar 865 
Pacheco, em complementação à proposta, sugeriu que a homenagem seja estendida 866 
também ao Presidente Mauro Kreuz, que se dedicou e se dedica intensamente pelos bons 867 
resultados, além do incentivo nos momentos em que a Comissão pensou em desistir do 868 
trabalho. O Presidente Mauro Kreuz agradeceu e manifestou que seu entendimento é de 869 
que esta deve ser a atitude do administrador honesto. 870 

 Na sequência, o Presidente Mauro Kreuz informou que o Sr. Jenner Morais marcou 871 
reunião no Gabinete do líder do partido Patriotas, Deputado Adilson Barroso, para amanhã, 872 
dia 06/02, às 10 horas, e que aquele Deputado é muito ligado ao líder do governo 873 
Bolsonaro. Ressaltou que o referido Deputado já se propôs a ser o primeiro signatário da 874 
nossa proposta referente à PEC 108. 875 

  876 
5. AGENDA PARA A PRÓXIMA REUNIÃO 877 

 Reunião Plenária, nos dias 02 e 03 de abril de 2020, em Brasília/DF. 878 
  879 

6. ENCERRAMENTO 880 
O Presidente Mauro Kreuz agradeceu o apoio de todos pelo trabalho realizado nesta 881 

sessão. Nada mais havendo tratar, deu os trabalhos por encerrado às 18h46min. 882 
  883 
 Lida e aprovada a ata, assinam: 884 

 
  

Adm.  Francisco Rogério Cristino Adm.  Mauro Kreuz 

Diretor Administrativo e Financeiro Presidente do CFA 

CRA-CE nº 1904 CRA-SP nº 85872 


