
 
 

 

ATA DA 5ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CFA DE 2020 1 

Data:  16 de julho de 2020 2 
Horário: 9h 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 da reunião 23 
em meio virtual, depois de quatro meses confinados digitalmente, cumprimentou todos, não 24 
ainda como desejaria, de forma presencial e fraternal, o que em breve irá acontecer.  25 

 26 
2. Considerações e reflexões da Presidência. 27 

Na ocasião, o Presidente Mauro Kreuz relatou que chegou à Sede do CFA e ficou 28 
impressionado com o trabalho que tiveram a Vice-Presidência, os Diretores Executivos, a 29 
Ouvidoria, a Tomada de Contas, os Coordenadores das áreas, a Assessoria Jurídica, a 30 
Superintendência, enfim, todos trabalharam durante esses quatro meses com muito afinco e 31 
cada um, com certeza, deu o melhor de si para a instituição que, enquanto membros da 32 
Diretoria Executiva, a representa e parabenizou cada um. Acrescentou que há muito ainda o 33 
que fazer e confirmou que não há como alcançar maior eficiência que de forma presencial, 34 
poder interagir, poder ouvir, olhar nos olhos, trocar impressões rápidas, ver detalhes, buscar 35 
informações é absolutamente mais efetivo. Comentou que esse período foi um tempo para 36 
aprender muitas coisas. Relatou que sentiu coisas que nunca havia sentido antes nesses 37 
quatro meses de confinamento, percepções que levaram à lição de que é preciso evoluir, que 38 
é preciso ser mais parceiro, mais produtivo, compreensivo, tolerante, paciente e 39 
especialmente mais solidário. São coisas que ficaram muito marcadas neste período de 40 
confinamento, relatando que apenas uma semana não esteve sozinho, durante todas as 41 
outras passou literalmente sozinho. Certamente cada um teve a sua história e várias serão as 42 
consequências sócio-psíquico-emocionais, o que já se percebe com o aumento na procura às 43 
clínicas de Psicologia, com o aumento da demanda, principalmente, em terapias, uma vez 44 
que cada um somatiza de maneira diferente os reflexos deste período pandêmico de 45 
isolamento. Destacou que o ser humano não foi feito para viver de forma solitária. O ser 46 
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humano foi feito para viver em comunidade, mesmo os povos do período das cavernas não 47 
viviam sozinhos, mas em comunidade. Relatou que ouviu relatos de pessoas de todas as 48 
idades e houve quem achasse que os jovens não ficariam estressados e entediados, porém 49 
constatou-se que não há idade, todos ficaram estressados. Quem pensou que as gerações 50 
digitais sofreriam menos se enganou, pois também sofreram, porém de forma diferente. 51 
Todos sentiram de alguma forma, porque a convivência humana, as relações humanas são 52 
absolutamente indelegáveis e jamais poderão sobrepor a convivência humana entre nós.  53 

Na sequência, expostas as suas reflexões, o Presidente Mauro Kreuz declarou abertos 54 
os trabalhos, citando a participação de forma virtual das Diretoras Claudia Stadtlober e 55 
Gracita Hortência, bem como o Cons. Amilcar Pacheco. Na ocasião, o Presidente solicitou o 56 
acréscimo de quatro assuntos à pauta, são eles: Estrutura Organizacional do CFA, Livro 57 
(CDI), Datas de vôos para a Plenária de agosto e Implanta a serem inseridos no item Outros 58 
Assuntos. 59 

 60 

3.  Apreciação da Ata da 4ª reunião DIREX, realizada no dia 29 de maio de 2020, virtual. 61 
A DIREX aprovou, por unanimidade, a ata em apreço. 62 

 63 
4.  COMUNICAÇÕES/DELIBERAÇÕES 64 

4.1. Disponibilidade Financeira. (CAF) 65 
O Presidente Mauro Kreuz relatou que esteve em reunião com representantes do 66 

SINDECOF, juntamente com o Diretor Rogério Cristino e o Superintendente Joaquim Luciano, 67 
além de representantes dos Funcionários, Carolina e Thiago; e o Coordenador do CRH, 68 
Isaías Santos. Acrescentou que ao final da reunião, fez uma contextualização deste 69 
momento, tendo sido produtivo o encontro, quando foi assinado o termo do acordo coletivo de 70 
trabalho. Na ocasião, foi apresentada a situação financeira do CFA que precisa ser também 71 
melhor analisada. Na sequência, apresentou a receita orçada de 2020 e entre o que foi 72 
previsto para o que foi realizado destacou: 73 
 A receita orçada para 2020 => R$ 27.392.500,00 74 
 Receita arrecada de janeiro a junho/2020 => R$ 14.932.379,00 75 
 Receita de janeiro a junho/2019 => R$ 18.765.599,00 76 
 Diferença da arrecadação entre o período de 2020/2019 => R$ 3.833.220,00 77 
 Receita (%) de janeiro a junho 2020/2019 =>  - 20,4% 78 
 Gastos com pessoal 2020 => R$ 14.195.000,00 79 
 Receita total projetada 2020 => R$ 25.124.605,00 80 
 Gastos com pessoal (%) em relação à receita total projetada em 2020 => 56,5% 81 
 Necessidade de redução de gastos com pessoal (ressaltada a necessidade de cumprir 82 

a lei de responsabilidade fiscal dentro da margem de 50%) no período de junho a 83 
dezembro de 2020, sendo necessária redução de gastos com pessoal em R$ 84 
1.703.400,00, de julho a dezembro, que corresponde a 29,8%. 85 
O Presidente Mauro Kreuz reafirmou que os dados referentes à situação atual do CFA 86 

foram apresentados, em reunião, ao Sindicato e representantes dos Funcionários, bem como 87 
a necessidade de levantar alternativas para efetuar a redução de custos, tendo sido proposto 88 
que apresentem sugestões. Notificou que o CFA também apresentará as suas propostas, 89 
ressaltando que todos se encontram no mesmo barco. Ao final, todos se comprometeram a 90 
buscar alternativas e o CFA também está empenhado a fazer os cálculos necessários para 91 
enfrentamento da crise e destacou que não tem a intenção de perder nenhum colaborador. A 92 
ASJ/CFA está analisando alternativas, inclusive a possibilidade de redução de salário. 93 

O Cons. Carlos Alberto Ferreira Júnior comentou que com os dados atuais o CFA 94 
compromete seis meses de arrecadação no cumprimento da folha de pagamento. Sobre o 95 
assunto, o Cons. Rogério Ramos comentou que o impacto econômico em virtude da 96 
pandemia é muito grande, houve praticamente a paralisação dos trabalhos nos Estados, o 97 
que impactou diretamente na arrecadação. Citou a preocupação com os Regionais de menor 98 
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porte, uma vez que houve um corte abrupto na arrecadação sendo necessário buscar 99 
alternativas, declarando que apoia o Presidente nas medidas necessárias.  100 

O Cons. Carlos Alberto levantou a questão do retorno dos funcionários ao trabalho 101 
presencial e o Presidente esclareceu que foi definido em conjunto com a Superintendência do 102 
CFA o retorno em 03/08/2020 e a Superintendência juntamente com a ASJ/CFA farão um 103 
plano de contingência para o retorno do quadro funcional ao trabalho.  104 

Dando continuidade, foram apresentados os gráficos com os dados financeiros do CFA. 105 
O Diretor Fábio Macedo comentou sobre a necessidade de responsabilizar os gestores dos 106 
Regionais pela própria gestão desempenhada nos Regionais. O Cons. Diego Costa comentou 107 
sobre a necessidade de trabalhar com planejamento e o Cons. Gilmar Camargo completou 108 
que é preciso analisar estatisticamente, elaborar estratégias para a captação e a manutenção 109 
de registros, destacando que há atualmente, no geral, um descrédito em se filiar em 110 
instituições ditas associativas. O Cons. Fábio Macedo reforçou que é preciso trabalhar o 111 
atendimento nos Regionais, que estão diretamente ligados à captação de novos registros, 112 
bem como a reversão de solicitações de cancelamentos. O Cons. Gilmar Camargo relatou 113 
que foram constatadas situações de profissionais orientados dentro do próprio Regional a 114 
cancelar o seu registro, o que não pode acontecer e acrescentou que quando unem as 115 
flutuações do mercado e a má gestão, a combinação é bastante problemática. 116 

Com a palavra, o Cons. Rogério Cristino primeiramente apresentou o kit enviado pelo 117 
CRA-CE, o qual foi entregue aos Diretores. Sobre a situação financeira, o Diretor da CAF 118 
apresentou os dados financeiros do CFA que vão de encontro ao quadro relatado pelo 119 
Presidente Mauro Kreuz. 120 

 121 

4.2. Controle de Recebimento de Balancetes/Cotas-Partes. (CAF) 122 
O Cons. Rogério Cristino apresentou os dados sobre o repasse dos balancetes e cotas- 123 

partes dos Regionais e a disponibilidade financeira do CFA nos bancos Caixa Econômica 124 
Federal e Banco do Brasil. 125 

   126 
4.3. Manual de Contratos. (CAF) 127 

O Cons. Rogério Cristino informou que o manual de contratos da CAF será 128 
disponibilizado no site do CFA e a impressão ocorrerá quando for possível.  129 

  130 

4.4. CRA-RS – Proposta de parcelamento da Anuidade/2020, até dezembro. 131 
Na oportunidade, o Cons. Rogério Cristino informou que o CRA-RS apresentou 132 

proposta visando o parcelamento da anuidade até dezembro e comunicou que a CAF não é 133 
favorável à proposta. Sobre o tema, o Presidente Mauro Kreuz comentou que a grande 134 
maioria dos profissionais formados registrados no Sistema CFA/CRAs são provenientes de 135 
faculdades de menor porte, portanto, não há quantitativo vultoso de profissionais formados 136 
em faculdades renomadas que geralmente já saem do curso empregados com salários 137 
expressivos. Ressaltou que o caminho é buscar a captação de profissionais de universidades 138 
de peso, que estão em cargos de gerenciamento e de alta direção. Destacou que a anuidade 139 
atual representa o correspondente a R$ 36,00 ao mês, valor este que não pesa no orçamento 140 
pessoal. Com a palavra, o Cons. Amilcar Pacheco acompanhou o posicionamento do 141 
Presidente Mauro e manifestou também ser contrário ao parcelamento. 142 

Após a discussão do tema, foi posto em decisão e a Diretoria Executiva foi contrária à 143 
proposta, por unanimidade. 144 

Na oportunidade, o Cons. Rogério Cristino informou que o CFA foi contemplado pela 145 
terceira vez consecutiva ao prêmio de Melhor Programa de Estágio certificado pelo CIEE. 146 
Desta vez em segundo lugar. O Presidente Mauro parabenizou a CAF, a Superintendência, à 147 
Coordenação do CRH pelo trabalho que executado na gestão dos estagiários. O Cons. 148 
Rogério Cristino informou que várias outras ações vem sendo feitas, dentre elas que o quadro 149 
funcional do CFA repetirá o exame laboratorial para COVID 19 antes do retorno ao trabalho. 150 



4 
 

 

 

 

4.5. Parceria com a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene). 151 
(CGP) 152 
O Cons. Fábio Macedo comentou que há quatro anos a SUDENE vinha utilizando os 153 

dados do IGM do CFA para analisar os municípios do Nordeste para fazer repasses 154 
financeiros para estes municípios, o que gerou um acordo de cooperação técnica há cerca de 155 
30 dias a CGP e a ASJ vêm trabalhando neste processo juntamente com a Diretoria 156 
Executiva da SUDENE e a Assessoria Jurídica daquela instituição. Informou que está sendo 157 
criado um interface diferenciado que será disponibilizado para a SUDENE. O acordo visa 158 
estabelecer apoio às atividades de interesse comum voltadas para a profissionalização da 159 
gestão pública e o desenvolvimento de ações conjuntas de capacitação, melhoria da gestão, 160 
de fortalecimento da comunicação e transparência relativas ao Plano Regional de 161 
Desenvolvimento do Nordeste (PRDNE) e a Agenda Estratégica para o Nordeste, visando a 162 
promoção do desenvolvimento sustentável; a ocupação de vazios estratégicos; a integração 163 
da população à cidadania; a melhoria do padrão de vida das populações; a modernização do 164 
sistema de gestão municipal e o fortalecimento das atividades econômicas estaduais e 165 
municipais da Área de Atuação da Sudene. Foi solicitado que o processo seja conduzido por 166 
profissionais de Administração, com isso será necessário dar um grande impulso no CRA-PE, 167 
que possivelmente será o próximo Regional a realizar o workshop de Gestão Pública até para 168 
preparar os Administradores para a demanda. Destacou a possibilidade de celebrar um 169 
Convênio com transferência de recursos para o CFA para elaboração de indicadores para a 170 
Sudene, baseados na metodologia do IGM, além de adoção do próprio IGM para 171 
monitoramento e avaliação dos recursos transferidos aos respectivos municípios abrangidos 172 
pela Sudene. Foi apresentado em detalhes os termos do acordo e os representantes da 173 
Sudene/Nordeste integraram a reunião por meio virtual para celebrar a assinatura do referido 174 
Convênio, o qual foi efetivado com as devidas assinaturas. O Presidente Mauro Kreuz 175 
destacou que firmar o referido convênio com a região Nordeste é motivo de grande alegria e 176 
satisfação e certamente a sociedade nordestina ganhará muito com essa parceria.  177 

 178 
4.6. Aprimoramento do Painel IGM no Acesso Exclusivo. (CGP) 179 

O Cons. Fábio Macedo informou que os dados do IGM são disponibilizados por meio de 180 
uma ferramenta de Business Inteligence, o PowerBi, ferramenta de análise de dados que a 181 
CGP vem utilizando há algum tempo e o Diretor informou que a Câmara estuda a 182 
possibilidade de incrementar o referido painel com novas opções de análises do IGM.  183 

 184 

4.7. IGM – Análise dos Estados ed. 2020. (CGP) 185 
O Cons. Fábio Macedo mencionou que em 2019 foi enviado aos Regionais uma análise 186 

do IGM por estado e agora, com a versão 2020, será enviada em breve, inclusive, um 187 
diagnóstico geral do Brasil com recortes, a fim de disseminar o IGM e, consequentemente, o 188 
CFA na mídia, já prevendo o cenário das eleições municipais remarcadas para novembro. 189 

 190 

4.8. Lançamento do IGM 2020 e do Guia para a Imprensa (IGM/CFA NAS ELEIÇÕES 191 
MUNICIPAIS – QUESTÕES BASEADAS EM DADOS). (CGP) 192 
Sobre o lançamento do IGM, o Cons. Fábio Macedo informou que a CGP definiu que 193 

ocorrerá na primeira quinzena de agosto/2020, publicamente. Na segunda quinzena do 194 
corrente mês será lançado o Guia para a imprensa, que subsidiará os jornalistas e a 195 
sociedade em geral voltado para questionamentos acerca dos programas de governo dos 196 
candidatos a prefeitos. Comunicou, ainda, que foi realizado o Webinar CGP, pelo CFA Play, 197 
com os profissionais do Workshop de todo o País, com interação online com mais de 50 198 
pessoas, realizado pelo Diretor Fábio Macedo, do Coordenador Rodrigo Moura e da 199 
Apresentadora Elisa Ventura. 200 

Na oportunidade, o Cons. Fábio Macedo relatou sobre a reunião com a Sra. Ana Paula, 201 
responsável pela Superintendência Administrativa do TCU, que por sua vez é responsável por 202 
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gerir todos os Tribunais de Contas do País. O intuito da reunião foi a apresentação do IGM 203 
àquela instituição, que manifestou bastante interesse, bem como representantes da instituição 204 
de diversos Estados. Dentre vários elogios, um dos auditores presentes, que é um dos 205 
precursores e mentores da FOC que se refere aos Conselhos de Fiscalização Profissional, 206 
parabenizou o CFA pelo trabalho realizado, mostrando-se impressionado com a condução 207 
dos trabalhos em âmbito nacional no campo da governança pública, inclusive de fiscalização, 208 
ação esta de interesse público, afirmando que haverá um novo olhar sobre a governança 209 
pública. Em referência, o Presidente Mauro Kreuz congratulou-se com os resultados e os 210 
elogios ao IGM e ao trabalho da CGP.  211 

 212 

4.9. Produção de conteúdo para os veículos de comunicação do CFA. (CDI) 213 
O Cons. Diego Costa informou sobre a produção de conteúdo da área de comunicação 214 

durante o mês de junho/2020. Relatou que foram 30 notas publicadas no site do CFA, com 215 
mais de 64 mil visualizações no próprio portal, além de 47 mil visualizações em sites modelos. 216 
Foram nove Campanhas e 76 imagens, 67 mil e-mails marketing, ressaltando com esses 217 
resultados a importância que a internet tem hoje no mundo dos negócios e das empresas. 218 
Destacou o trabalho desenvolvido por toda a equipe da CDI, sob a coordenação da RP 219 
Renata Ferreira, durante o período de pandemia, na produção de vídeos e lives, dentre outros 220 
produtos do CFA. Acrescentou que o momento é bastante complexo e de fato é preciso criar 221 
novas possibilidades, novos caminhos, novos conceitos e estratégias de produção e 222 
divulgação. Há alguns projetos previstos, inclusive voltado para os estudantes dos cursos do 223 
campo da Administração. Sobre o assunto, o Presidente Mauro Kreuz parabenizou o Diretor 224 
Diego Costa e demais Conselheiros integrantes da Câmara de Desenvolvimento Intitucional, 225 
à Coordenadora RP Renata Ferreira e demais colaboradores da Câmara pelo trabalho 226 
desenvolvido neste período. 227 

 228 

4.10. Novas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 229 
Administração. (CFP) 230 
A Cons. Claudia Stadtlober apresentou o resultado da última reunião realizada no 231 

Conselho Nacional de Educação em 06/07/2020, que aprovou o texto das novas Diretrizes 232 
Curriculares Nacionais, destacando que o CFA deu a sua contribuição para o aprimoramento 233 
do texto e o Ministério da Educação terá até três anos para ser implementada. Presidente 234 
Mauro afirmou que juntos será formulado material orientativo para subsidiar as IES a 235 
compreender e implementar as novas diretrizes conforme foram aprovadas, sugerido em 236 
formato de cartilha, uma COPAdm – Cartilha de orientação pedagógica de Administração e 237 
solicitar colaboração de profissionais da Casa que tem conhecimento profundo na área 238 
acadêmica, cuja sugestão teve a anuência do Presidente. 239 

O Presidente Mauro Kreuz congratulou-se com a Cons. Claudia Stadtlober pelo 240 
excelente trabalho desenvolvido à frente da CFP, destacando a sua dedicação na Câmara de 241 
Formação Profissional, e a parabenizou pela aprovação das novas Diretrizes Curriculares 242 
Nacionais do curso de graduação em Administração, bem como demais membros da Câmara, 243 
a Coordenadora Sueli Moraes e demais colaboradores da CFP. 244 

O Cons. Fábio Macedo solicitou o envio do documento para que todos tenham acesso 245 
ao que foi proposto pelo CFA. Informou que passará o contato de representante da Makenzie. 246 

 247 

4.11. Finalização da quarta fase do Programa de Capacitação de Administradores 248 
Consultores de MPEs. (CFP) 249 
A Diretora Claudia Stadtlober informou sobre o status do Programa e apresentou a 250 

proposta da FIA para a execução da quinta etapa do programa. 251 
 252 

4.12. Prêmio “Belmiro Siqueira” de Administração 2020. (CFP) 253 
A Diretora Claudia Stadtlober apresentou proposta de edital para o desenvolvimento do 254 

concurso. O Presidente Mauro Kreuz manifestou que se preocupa com a questão financeira e 255 
com a imagem do prêmio em virtude do período de pandemia e dos desdobramentos na 256 
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economia. Comentou que na tentativa de fazer se preocupa em gerar danos para a imagem 257 
do premio dado o pouco tempo restante do ano. A cons. Claudia comentou que a maior parte 258 
dos eventos acadêmicos foram cancelados. Foi definido que a CFP trará a proposta à DIREX. 259 

 260 

4.13. Convênio com RFB. (CFR) 261 
O Cons. Carlos Alberto Ferreira Júnior informou sobre o convênio firmado com a 262 

Receita Federal. Citou que cada modalidade tem um custo diferenciado. Será avaliada a 263 
modalidade apropriada para o CFA, havendo a necessidade de tomar a decisão de qual 264 
modelo será adotado e se o CFA aportará as despesas com o serviço.  265 

O Presidente Mauro Kreuz questionou sobre a eficácia desses serviços para o CFA e, 266 
em resposta, o Cons. Carlos Alberto expôs que não vê a necessidade de o CFA manter para 267 
CNPJ. Quanto ao CPF, é preciso ter dados para efetuar consultas de busca. Sobre o assunto, 268 
o Presidente Mauro Kreuz notificou que há tempos a Assembleia de Presidente vem 269 
solicitando que o CFA busque convênio para acesso à RAIS para atualização de dados 270 
cadastrais.  271 

Na sequência, o Presidente Mauro Kreuz deu a anuência para que a CFR dê 272 
continuidade ao trabalho.  273 

Com a palavra, o Cons. Gilmar Camargo sugeriu a possibilidade de obter o código 274 
utilizado na declaração de renda, caso seja possível a seleção dessa informação. Outra 275 
possibilidade seria fazer a confirmação e atualização dos dados dos profissionais a partir do 276 
CPF, de acordo com os dados constantes na Receita Federal. 277 

 278 

4.14. Processo em grau de recurso (CFR) 279 
O Cons. Carlão informou que houve uma queda na produção da análise dos processos 280 

devido à Pandemia. Há atualmente 150 processos já finalizados pela CFR para serem 281 
julgados pelo Plenário. 282 

 283 

4.15. Ação de fiscalização sobre os supervisores de estágio. (CFR)  284 
O Cons. Carlos Alberto Ferreira Júnior informou que foi enviado ofício aos CRAs, 285 

solicitando que façam a fiscalização de Supervisores de Estagiários de Administração já que 286 
em breve o Sistema CFA/CRAs será cobrado pelo MPT sobre o andamento do convênio. O 287 
Presidente Mauro Kreuz comentou que haverá crescimento exponencial referente a este 288 
convênio, citou que o CRA-DF buscará convênio com o MPT e fará a fiscalização.  289 

O Cons. José Carlos Colares propôs oferecer uma peça jurídica aos Regionais para a 290 
obrigatoriedade de registro de profissionais responsáveis em processos licitatórios, citou que 291 
a experiência tem sido realizada no estado do Amazonas e várias empresas têm buscado 292 
regularizar a situação do registro junto ao Regional.  293 

O Cons. Fábio Macedo comentou sobre a situação no estado do Acre com a Casa Civil, 294 
a Procuradoria Geral do Estado e a Comissão do CRA-AC, citando que houve retrocesso no 295 
Estado e todos processos voltaram à estaca zero.  296 

O Presidente Mauro Kreuz sugeriu que seja feito um protocolo de fiscalização para os 297 
Regionais.  298 

 299 

4.16. Informes sobre o convênio com a SENAD/MJ. (CFR) 300 
Primeiramente, o Presidente Mauro Kreuz parabenizou o Diretor Carlos Alberto e da 301 

Câmara pelo trabalho que vem sendo realizado. 302 
O Cons. Carlos Alberto Ferreira Júnior anunciou que está em andamento o convênio 303 

firmado com SENAD/MJ. Esclareceu que o CFA dará apoio no fornecimento de informações 304 
sobre envolvidos em processos relacionados ao tráfico de drogas. A parceria firmada entre o 305 
CFA e a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad), do Ministério da Justiça e 306 
Segurança Pública, permitirá que empresas apreendidas em ações de combate ao crime 307 
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organizado continuem a funcionar. Por meio do convênio, o CFA prestará auxílio ao Poder 308 
Judiciário para avaliar e conduzir a gestão desses estabelecimentos empresariais 309 
apreendidos e declarados perdidos. Os Administradores cadastrados no banco de 310 
profissionais habilitados poderão ser acionados para gerir esses empreendimentos. Foi 311 
destacado que o convênio foi bem visto pela sociedade e pela mídia em geral. 312 

 313 

4.17. Julgamento Virtual de processos éticos. (CPED) 314 
O Cons. Carlos Alberto informou que os processos serão avaliados presencialmente na 315 

próxima reunião plenária, tornando sem efeito a proposta. 316 

 317 

5. OUTROS ASSUNTOS  318 
 Organograma  319 

O Diretor Rogério Cristino apresentou o novo organograma do CFA e solicitou a 320 
deliberação da proposta de alteração de funções da funcionária Mariana Moraes 321 
Brauner de Chefe de Web TV para Assessora de Web TV (CDI) e da funcionária Keila 322 
Maria Maia e Silva como Assessora de Licitações e Contratos. Ambas as alterações 323 
foram aprovadas pela DIREX, por unanimidade, tendo sido destacado que tais 324 
alterações não implicam em alteração de custos ao CFA, sendo apenas alterações de 325 
nomenclatura. 326 

 Apresentação do Webservice/plataforma do Clube de Vantagens. (CRIE) 327 
O Cons. Gilmar Camargo comentou que a grande maioria das empresas atua em uma 328 
só região, dentre outras dificuldades. Informou que foi avaliado em conjunto com a CIN 329 
para que os Regionais coloquem numa plataforma os convênios existentes nos estados 330 
e o CFA irá supervisionar para que não haja competição com o mesmo parceiro. A ideia 331 
é que seja possível verificar que o parceiro cadastrado atenda a cidade, o estado ou em 332 
estados diferentes. O comerciante terá que registrar o valor da compra, o valor do 333 
desconto e o CPF do profissional e receberá a confirmação de o mesmo ser ou não 334 
habilitado para a concessão do desconto. Citou que novos parceiros foram inseridos no 335 
Clube de Vantagens e com a plataforma atual será possível até rever o valor dos 336 
descontos e estender o alcance de convênios, por exemplo. 337 

 Considerações do Cons. Fábio Macedo 338 
Com a palavra, o Cons. Fábio Macedo solicitou que nas próximas reuniões da Diretoria 339 
Executiva haja maior atenção dos Diretores, com a presença dos mesmos na 340 
abordagem dos temas pautados. Propôs que seja dada a pausa para o coffee break, 341 
para possibilitar a confraternização dos Diretores. Exemplificou que no momento da 342 
assinatura do convênio alguns dos Diretores não estavam presentes no local enquanto 343 
era realizada a filmagem para o público externo. Solicitou a compreensão dos pares no 344 
sentido de contar com a colaboração de todos. 345 

 Apresentação de proposta de Convênio com a Universidade Fernando Pessoa 346 
(Porto/Portugal) – (CRIE) 347 
O Cons. Gilmar Camargo comentou sobre a proposta de convênio com a universidade 348 
portuguesa. Informou que será um convênio guarda-chuva que permitirá acesso de 349 
profissionais brasileiros, realização de pesquisas em conjunto, dentre outras 350 
possibilidades. Informou que o processo está em andamento. 351 

 Retorno do CFA como Signatário do Pacto Global da ONU. (CRIE) 352 
O Cons. Gilmar Camargo informou que foi recuperada a posição do CFA como 353 
signatário do Pacto Global da ONU, citando que os relatórios do CFA foram aprovados.  354 

 Livro CDI 355 
O Presidente Mauro Kreuz apresentou proposta para impressão dos livros:  356 
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500 exemplares do livro Ramos da Administração 357 
500 exemplares da Agenda da gestão municipal 358 
500 exemplares do livro Administração em pauta 359 
A DIREX aprovou, por unanimidade, a solicitação. 360 

 Calendário de reuniões  361 
O Presidente Mauro Kreuz comentou que foi feito um levantamento da previsão de 362 
passagens para a realização da próxima reunião plenária. Foram ajustadas as situações 363 
de deslocamento dos Conselheiros Federais, inclusive os que têm maior dificuldade, 364 
dada a situação atual da vigência da pandemia e a escassez de vôos. Foi definido que 365 
o deslocamento ocorrerá no dia 17 (vinda) e o retorno dia 21. Na oportunidade, foi 366 
relatado pelo Cons. Gilmar Camargo e Adm. Inácio Borges, que houve voo em que não 367 
foi ofertado álcool em gel e houve aglomeração no embarque, fatos preocupantes.  368 
O Presidente Mauro Kreuz solicitou registro da presença do Adm. Inácio Borges (CRA-369 
AM) na reunião da Diretoria executiva. 370 

 Registro de nível médio  371 
O Adv. Marcelo Dionísio relembrou o processo já discutido em reuniões anteriores e 372 
informou que o CFA não teria direito de ingressar como assistente do impetrante, como 373 
foi definido pela Diretoria Executiva, relatando que o cenário no campo judicial ficou 374 
extremamente arenoso. Esclareceu que não cabe ao CFA por não ser o autor do 375 
processo e informou que houve contato com o Advogado da parte envolvida. Citou que 376 
é possível solicitar a nulidade do processo para que volte ao início pelo impetrante. 377 
Destacou que a ASJ/CFA continuará acompanhando o andamento do mesmo. 378 
 379 

6. AGENDA PARA A PRÓXIMA REUNIÃO 380 
 6ª Reunião DIREX, no dia 18.08.20, em Brasília/DF. 381 

7. ENCERRAMENTO 382 
Ao final, o Presidente Mauro Kreuz agradeceu a presença dos membros da Diretoria 383 

Executiva, dando por encerrada a reunião. 384 
 

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 


