
 
 

 

ATA DA 6ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CFA DE 2020 1 

Data:  18 de agosto de 2020 2 
Horário: 14h às 19h 3 
Local:  Sede CFA, Brasília/DF. 4 

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

A – Conselheiros Federais presentes 7 
1. Adm. Mauro Kreuz – SP, Presidente 8 
2. Adm. Rogério Ramos de Souza – TO, Vice-Presidente 9 
3. Adm. Francisco Rogério Cristino – CE, Diretor da CAF 10 
4. Adm. Carlos Alberto Ferreira Júnior – DF, Diretor da CFR 11 
5. Adm. Cláudia de Salles Stadtlober – RS, Diretora da CFP 12 
6. Adm. Diego Cabral Ferreira da Costa – SE, Diretor da CDI 13 
7. Adm. Gilmar Camargo de Almeida – MG, Diretor da CRIE 14 
8. Adm. Gracita Hortência dos S. Barbosa – MS, Diretora da CEPE 15 
9. Adm. Fábio Mendes Macedo – AC, Diretor da CGP 16 

B – Convidados 17 
1. Adm. Amilcar Pacheco dos Santos 18 
2. Adm. José Carlos de Sá Colares 19 

ASSUNTOS EM DISCUSSÃO 20 

1. ABERTURA 21 
O Presidente Mauro Kreuz saudou os presentes e manifestou a sua satisfação em rever 22 

os membros da Diretoria Executiva, colaboradores do CFA e demais participantes, dando-23 
lhes boas vindas. Na sequência, solicitou a inclusão do Programa de Desligamento Voluntário 24 
– PDV. Manifestou o seu respeito às vítimas do COVID, dando início aos trabalhos. 25 

 26 
2. Considerações e reflexões da Presidência. 27 

O Presidente Mauro Kreuz comentou sobre os efeitos da Pandemia já visíveis no País, 28 
principalmente quanto à economia. Citou que o País caminha para o acirramento ainda maior 29 
das diferenças sociais e paradoxalmente os mais ricos estão ainda mais ricos. O Governo não 30 
tem saída e a continuidade da situação poderá levar o País à uma situação ainda mais crítica 31 
semelhante à Argentina, citando que há muito por traz dessa Pandemia. 32 

Na sequência, citou que esteve em reunião com o Sindicato e representantes dos 33 
Empregados do CFA, numa reunião produtiva de alto nível. Citou que posteriormente houve 34 
uma denúncia anônima no MPT, porém houve uma nova conversa, reavaliou a questão de 35 
que a insatisfação não atinge todo o quadro e apenas uma pessoa, autora do fato, reviu a 36 
situação e houve uma nova reunião, quando foram apresentadas e analisadas no sentido de 37 
evitar desligamentos e manter a saúde financeira do CFA, destacando que não deseja perder 38 
nenhum dos funcionários do Conselho, entretanto se faz necessário manter o equilíbrio 39 
financeiro do CFA. 40 

Dando prosseguimento, o Presidente Mauro Kreuz apresentou os dados financeiros do 41 
CFA, citando que em relação a 2019: a receita foi de R$ 26.221.409,00 e a receita projetada 42 
para 2020 (real) foi de R$ 20.379.661,00, a diferença da receita total 2019/2020 seria de R$ 43 
5.841.748,00, correspondente a 22,3%. Destacou que os gastos com o quadro pessoal em 44 
2020 somam R$ 14.130.000,00, o que compromete 67% da receita.  45 

Sendo assim, será necessário buscar alternativas para reduzir esse índice. Foi proposta 46 
aos representantes do quadro funcional a redução de 25% da jornada de trabalho e salários, 47 
o que geraria redução de R$ 1.257.133,00. A referida proposta não foi acatada pelo quadro 48 
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funcional, tendo sido apresentada a contraproposta de redução de 15%, primeiramente, o que 49 
seria inviável e, posteriormente, de 20%, a qual trouxe para análise da Diretoria Executiva. 50 
Dentre as propostas, será apresentada a proposta de desligamento voluntário – PDV. 51 

Destacou que os desligamentos que já ocorreram até a presente data geraram uma 52 
pequena redução do quadro e certa economia, porém com a crise instalada em razão da 53 
pandemia e a redução drástica da arrecadação, o resultado positivo no balanceamento das 54 
contas do CFA perdeu o efeito, sendo necessário reduzir novamente os custos com pessoal 55 
conforme os dados apresentados no relatório. Sobre o assunto, o Cons. Rogério Cristino 56 
acrescentou que participou das reuniões e de toda a análise das tratativas mencionadas pelo 57 
Presidente Mauro Kreuz. Em discussão, manifestaram a respeito os Diretores Diego Costa, 58 
Claudia Stadtlober, Carlos Alberto Ferreira Júnior e Fábio Macedo.  59 

A DIREX foi favorável a fazer todos os esforços possíveis para alcançar o resultado 60 
abaixo de 60% do comprometimento da receita. Ao final, o Presidente destacou que a meta 61 
da gestão é chegar à redução de 50%, em consonância com a legislação. 62 

Em seguida, o Presidente Mauro Kreuz propôs a liberação do Sistema Eletrônico de 63 
Informação – SEI para Conselheiros Federais Suplentes, tendo em vista que estes substituem 64 
frequentemente os Conselheiros Federais, entretanto, chegam nas reuniões sem ter 65 
conhecimento de assuntos importantes. A DIREX aprovou a liberação do SEI conforme 66 
proposto. 67 

 68 

3.  Apreciação da Ata da 5ª reunião DIREX, realizada no dia 16 de julho de 2020, na 69 
Sede do CFA, em Brasília/DF. 70 

A DIREX aprovou, por unanimidade, a ata em apreço. 71 
 72 
4.  COMUNICAÇÕES/DELIBERAÇÕES 73 

4.1. Disponibilidade Orçamentária do CFA. (CAF) 74 
Apresentada a situação financeira atual do CFA, conforme dados já apresentados pelo 75 

Presidente Mauro Kreuz. 76 
 77 

4.2. Controle de Recebimento de Balancetes/Cotas-Partes. (CAF) 78 
Informes sobre os dados referentes ao cumprimento das obrigações dos Regionais.  79 
 80 

4.3. 1ª Reformulação do Orçamento do CFA – Exercício 2020. (CAF) 81 
O Superintendente Adm. Joaquim Luciano apresentou os remanejamentos necessários 82 

ao orçamento para o cumprimento das obrigações do CFA, tendo sido feita a demonstração 83 
dos itens e apresentadas as movimentações efetuadas que geraram a reformulação. 84 

Em decisão, a DIREX aprovou a proposta que será apreciada pelo Plenário. 85 
 86 

4.4. Balancetes do CFA – Exercício 2020 (CPTC) 87 
O Cons. Amilcar Pacheco apresentou os balancetes de janeiro, fevereiro, março, abril, 88 

maio e junho/2020, todos com pareceres pela aprovação, os quais foram aprovados pelo 89 
CPTC e pela Diretoria Executiva. Os balancetes serão apreciados pelo Plenário. 90 

Na oportunidade, o Cons. Amilcar Pacheco, Coordenador da Comissão Permanente de 91 
Tomada de Contas – CPTC, manifestou agradecimentos ao Superintendente Joaquim 92 
Luciano pelo apoio à Comissão. 93 

 94 
4.5. Atualizações no Calendário do CFA – Exercício 2020 (CAF) 95 

O Superintendente Adm. Joaquim Luciano apresentou as alterações previstas no 96 
calendário de reuniões do CFA, tendo sido analisadas as sugestões de datas para as 97 
próximas reuniões.  98 

Após a análise, a DIREX aprovou a proposta apresentada, que será apreciada pelo 99 
Plenário. 100 

 101 
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4.6. Convênio com Instituições de Ensino Internacionais. (CRIE) 102 
Na oportunidade, o Cons. Gilmar Camargo informou que o Convênio com a 103 

Universidade Fernando Pessoa já foi aprovado em Plenário, em dezembro/2019, conforme 104 
resgatado em atas anteriores. 105 

O Cons. Gilmar Camargo informou que a CRIE está trabalhando no sentido de firmar 106 
convênios com instituições internacionais e está analisando propostas que visam redução de 107 
custos. Apresentou as duas propostas: 108 
 Universidade Fernando Pessoa/ Porto/ Portugal – Portugal foi firmado o convênio. A 109 

instituição já manifestou interesse em oferecer benefícios para cursos, bem como para 110 
pesquisas. 111 

 Must University – Citou que o convênio prevê descontos aos profissionais de 112 
Administração em cursos de Recursos Humanos, Finanças, Marketing Digital e 113 
Proteção aos Dados, para fazer parte do clube de vantagens.  114 
Em votação, a DIREX aprovou ambas as propostas que serão encaminhadas ao 115 

Plenário para apreciação. 116 
 117 

4.7. ERPA Centro Oeste. (CRIE) 118 
O Cons. Gilmar Camargo apresentou a proposta de adiamento do ERPA para agosto de 119 

2021, a qual foi aprovada pela DIREX. Na ocasião, foi informado que os Regionais serão 120 
notificados por meio de ofício para a reformulação da programação. 121 

 122 
4.8. Plataforma do Clube de Vantagens do Sistema CFA/CRAs. (CRIE) 123 

O Cons. Gilmar Camargo informou que está sendo desenvolvida a plataforma para 124 
atender o Clube de Vantagens e em breve será o lançamento. Adiantou que serão cinco 125 
categorias – LOCAL e depois REGIONAL, ESTADUAL, NACIONAL e INTERNACIONAL. 126 
Esclareceu que os estabelecimentos poderão consultar a situação dos profissionais para a 127 
concessão de benefícios e obterão a informação se o profissional está ou não habilitado a 128 
recebe-los da rede credenciada. A DIREX aprovou a alteração do termo para “participante” e 129 
“não participante”. Foi informado que o teste será feito com o apoio dos CRAs do DF e de 130 
MG, que serão os primeiros a implantar. A Cons. Gracita Hortência parabenizou a CRIE pelo 131 
uso de hubbys.  132 

Em decisão, a DIREX aprovou a proposta e o Presidente Mauro Kreuz parabenizou o 133 
Diretor Gilmar Camargo e a CRIE pelos resultados.  134 

 135 
4.9. Criação e implantação da Comissão das profissionais de Administração no 136 

Sistema CFA/CRAs. (CFP) 137 
A Cons. Claudia Stadtlober explanou sobre o projeto que tem como objetivo integrar 138 

ações no sentido de disciplinar e implementar as diretrizes definidas no I e II FÓRUNS das 139 
profissionais da Administração, citando que será formada uma comissão das profissionais e o 140 
objetivo seria fortalecer a área e o empoderamento da profissional de Administração. Citou 141 
como exemplo a porcentagem de mulheres atuantes no Sistema CFA/CRAs que é baixa, o 142 
que deve ser trabalhado no sentido de incentivar maior atuação das profissionais no mercado. 143 
Com a palavra, o Cons. Fábio Macedo se pronunciou sobre a importância da força feminina 144 
na profissão e no mercado, sugerindo que está comissão passe a ser permanente. Na 145 
sequência, o Presidente Mauro Kreuz levantou que posteriormente poderá ser estudada a 146 
possibilidade de futuramente se tornar uma comissão permanente. 147 

A DIREX aprovou a implantação da Comissão Especial das Profissionais de 148 
Administração a ser incluída no Regimento e apreciada posteriormente pelo Plenário. 149 

 150 
4.10. Acordo de Cooperação Técnica CFA/Caixa Econômica Federal. (CFP) 151 

A Cons. Claudia Stadtlober apresentou a proposta de cooperação técnica entre o CFA e 152 
a Caixa Econômica Federal. Na parceria, o CFA contribuirá com as ações no sentido de 153 
"integrar ações para oportunizar a qualificação de Administradores, em dia com suas 154 
obrigações junto ao CRA, onde se encontram registrados, para oferecer orientações técnicas 155 
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de acordo com as necessidades específicas dos empreendedores do segmento das MPEs, 156 
voltadas ao desenvolvimento de seus negócios", seguindo a estratégia adotada junto ao 157 
Banco do Brasil. Após os esclarecimentos, a DIREX aprovou a proposta nos termos 158 
apresentados. 159 

 160 
4.11. Prêmio Belmiro Siqueira (CFP) 161 

A Cons. Claudia Stadtlober apresentou a proposta da CFP para o Prêmio Belmiro 162 
Siqueira para a modalidade Artigo Acadêmico, com a temática “Gestão em Tempos de Crise”. 163 
Proposta de premiação: 1º lugar 5.000,00; 2º lugar 3.000,00, e 3º lugar 2.000,00, a qual foi 164 
aprovada pela DIREX e será apreciada pelo Plenário. 165 

Na ocasião, a Cons. Claudia Stadtlober ressaltou a importância da aprovação das 166 
Novas Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Administração que 167 
aprova o estágio obrigatório aos estudantes, citando a colaboração do CFA no processo. 168 

Com a palavra, o Presidente Mauro Kreuz manifestou a sua satisfação com a notícia e 169 
recomendou o anúncio ao Plenário no início da próxima reunião. 170 
 171 
4.12. Novo Plano de Ação do ACT CFA/Banco do Brasil. (CFP) 172 

Informativo. O tema deverá ser apresentado ao Plenário. 173 
 174 

4.13. Convênio com a RFB. (CFR) 175 
O Cons. Carlos Alberto Ferreira Júnior informou sobre o convênio firmado com a 176 

Receita Federal, que inclui a SERPRO. Esclareceu que ficou combinado que será feito um 177 
projeto piloto, incluindo quatro estados, para a limpeza do cadastro. Os CRAs dos 27 Estados 178 
e do Distrito Federal responderão a questão de quantos cadastros possuem, por CPF, para 179 
que seja possível levantar o total do custo. Sobre o assunto, o Cons. Fábio Macedo comentou 180 
que é preciso fazer os contrapontos da dimensão e da potencialidade de cada Estado, citando 181 
que há aqueles de menor porte que têm menor capilaridade frente a outros maiores, como 182 
SP, MG e RJ, por exemplo. 183 

 184 
4.14. Processo em grau de recurso. (CFR) 185 

Informes. Os processos serão apresentados ao Plenário para deliberação. 186 
 187 

4.15. CIP Digital. (CFR) 188 
O Cons. Carlos Alberto Ferreira Júnior apresentou a minuta da RN CFA nº 518/2017, 189 

que dispõe sobre a Carteira de Identidade Profissional expedida pelos Conselhos Regionais 190 
de Administração e dá outras providências, para dispor o formato de CIP Digital no Sistema 191 
CFA/CFAs. Prestados os esclarecimentos, a DIREX aprovou a minuta apresentada. 192 
Encaminhamento ao Plenário. 193 

 194 
4.16. CIP Digital Apresentação do Adm. Leonardo Macedo (CRA-CE) 195 

Item não abordado. 196 
 197 

4.17. Informes sobre o monitoramento das ações de fiscalização. (CFR) 198 
Item não abordado. 199 
 200 

4.18. Publicação de artigos dos profissionais de Administração na RBA. (CDI) 201 
Item não abordado. O Presidente Mauro Kreuz orientou que o tema seja incluído na 202 

pauta da plenária. 203 
 204 

4.19. Divulgação de datas relacionadas à Administração. (CDI) 205 
Item não abordado. 206 
 207 
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4.20. Proposta de mudança dos cargos dos Conselheiros nos cartões produzidos pelo 208 
CFA. (CDI) 209 

Item não abordado. O Presidente Mauro Kreuz orientou que o tema seja incluído na 210 
pauta da plenária 211 

 212 
4.21. Lançamento do IGM-CFA (CGP) 213 

O Cons. Fábio Macedo informou que o CFA promoveu o lançamento do IGM – CFA. 214 
Apresentou o ranking dos municípios com melhores resultados, citando que os cinco 215 
primeiros são do Estado de São Paulo. 216 

 217 
4.22. Simulador IGM 2020. (CGP) 218 

O Cons. Fábio Macedo relatou sobre o andamento dos trabalhos e destacou que dentro 219 
do acesso exclusivo há diversos recursos disponíveis e novos painéis. 220 

 221 
4.23. Guia do Prefeito + Brasil – Presidência da República (CGP) 222 

O Cons. Fábio Macedo informou que o guia deverá ser entregue antes das próximas 223 
eleições. 224 
 225 

4.25. Acesso Exclusivo do IGM. (CGP) 226 
 Ano de acesso 227 
 Consulta de Profissionais Adimplentes 228 
O Cons. Fábio Macedo informou que o site fez aniversário com o seu primeiro ano de 229 

acesso exclusivo, até o momento houve quase 4 mil acessos em contrapartida com os 5 mil 230 
acessos do ano passado e afirmou que espera-se que os resultados sejam superiores ao de 231 
2019. Destacou que foi encaminhado aos Regionais o levantamento de profissionais 232 
cadastrados o que possibilitará a oportunidade de regularização de registros, uma ação que 233 
reflete na fiscalização. Acrescentou que dentro do acesso exclusivo há diversos recursos 234 
disponíveis e novos painéis 235 

 236 
4.26. ACT Sudene (CGP) 237 

O Cons. Fábio Macedo relatou que foi firmado acordo de cooperação técnica entre o 238 
CFA e a Sudene. Acrescentou que fará o anúncio também ao Plenário. 239 

 240 
4.27. Anteprojeto de Resolução Normativa do Regimento do CRA-BA. (CPR) 241 

Apresentado o anteprojeto de Resolução Normativa do Regimento do referido Regional, 242 
com as alterações propostas, o qual foi aprovado pela DIREX. Encaminhamento ao Plenário. 243 

 244 
4.28. Anteprojeto de Resolução Normativa referente ao Regimento do CFA (CPR) 245 

Apresentado o anteprojeto do Regimento do CFA, contendo os ajustes necessários 246 
mediante a atualização do documento e dentre as alterações propostas houve a inclusão de 247 
três parágrafos: 4º, 5º e 6º - no que se refere ao Plenário. Foram propostas correções e 248 
ajustes ao texto, entre eles, quanto à estrutura do CFA, ao procedimento de pedido de vista 249 
pelos Conselheiros Federais, às Competências das Câmaras, às Comissões, dentre outros. 250 

Em decisão, a DIREX aprovou o documento. Encaminhamento ao Plenário para 251 
deliberação. 252 

 253 
4.29. Anteprojeto de Resolução Normativa referente ao regulamento de cobrança. (ASJ)  254 

O Adv. Marcelo Dionísio apresentou o anteprojeto do regulamento de cobrança, 255 
apresentando o texto e os destaques principalmente no que tange à cobrança extrajudicial, do 256 
procedimento a ser seguido quanto à recuperação de crédito. Foi citado que dentre os 257 
destaques está a questão de que o Conselho Regional terá que esgotar todas as formas de 258 
recuperação de crédito antes de judicializar uma ação.  259 

O Presidente Mauro Kreuz ressaltou que é preciso resolver o vetor principal da visão do 260 
Sistema CFA/CRAs quanto ao registro, citando que o profissional paga o correspondente a 261 
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R$ 36,00 ao mês, valor que não pesa no orçamento. Citou que a grande maioria dos 262 
registrados são provenientes de IES de pequeno porte, sendo que os profissionais 263 
provenientes de grandes e famosas instituições estão em grande maioria fora do Sistema 264 
CFA/CRAs, fato que precisa ser revertido, além disso, cerca de 90% dos profissionais do 265 
mercado escapam do registro. Destacou que o foco não pode estar voltado para apenas 2% 266 
de clientes que têm menor condição de pagamento. Essa visão também precisa mudar. Se 267 
um indivíduo que quer exercer a profissão nos campos da Administração não tem condições 268 
de arcar com um valor tão baixo não podem atuar na profissão e questionou sobre os 269 
profissionais provenientes das grandes e famosas instituições que não possuem registro no 270 
Sistema CFA/CRAs e atuam no mercado, sendo necessário reverter esta realidade. Contudo, 271 
esse cenário deverá sofrer mudanças, pois profissionais que atuam no mercado, todos, 272 
deverão estar registrados, havendo, portanto, a necessidade de intensificar as ações de 273 
fiscalização no sentido de convergir esses registros.  274 

Após a continuidade da exposição, tendo sido esclarecidos os questionamentos e 275 
prestados todos os esclarecimentos, o documento foi posto em votação e a DIREX aprovou a 276 
minuta, por unanimidade. Encaminhamento ao Plenário para deliberação. 277 

 278 
5. OUTROS ASSUNTOS  279 

 Informes da Presidência – O Presidente Mauro Kreuz anunciou penalidade aplicada 280 
sobre a empresa Fattoria após ter sido cumprido todo o rito do processo. 281 
 282 

 Proposta de parcelamento de anuidade – O Presidente Mauro Kreuz informou que 283 
foi reapresentada pelo CRA-RS a proposta de parcelamento da anuidade de 2020. 284 
Após discussão acerca do tema, a DIREX foi contrária à proposta, por maioria dos 285 
votos. (Votos favoráveis – Conselheiros Fabio Macedo, Rogério Ramos e Claudia 286 
Stadtlober) 287 

 288 
 Minuta da proposta do Programa de desligamento voluntária (PDV) – O Adm. 289 

Isaías Santos, Coordenador do CRHA, apresentou o texto da minuta com os critérios 290 
para possibilitar a adesão de funcionários do CFA ao programa de desligamento 291 
voluntário – PDV. Foram apresentadas as condições e os critérios para integrar o 292 
programa, tendo sido exposto em detalhes o texto da referida proposta. A minuta foi 293 
aprovada por unanimidade pela DIREX. 294 

 295 
 Solicitação de apoio financeiro (CRIE) – O Cons. Gilmar Camargo apresentou 296 

pedido de concessão de recursos no valor de R$ 15.000,00 ao CRA-AM, a ser 297 
destinado ao Encontro Amazonense de Administradores. Entretanto, foi informado 298 
pelo Superintendente Adm. Joaquim Luciano que não há recursos para suprir a 299 
referida solicitação. Em decisão, a DIREX não acatou o pedido. 300 

 301 
6. AGENDA PARA A PRÓXIMA REUNIÃO 302 

 8ª Reunião DIREX, no dia 21/10/20, em Brasília/DF. 303 

7. ENCERRAMENTO 304 
Ao final, o Presidente Mauro Kreuz agradeceu a presença dos membros da Diretoria 305 

Executiva, dando por encerrada a reunião. 306 
 

Lida e aprovada a ata, assinam: 
 
 

Adm. Francisco Rogério Cristino Adm. Mauro Kreuz 

Diretor Administrativo e Financeiro Presidente do CFA 
CRA-CE nº 1904 CRA-SP nº 85872 


