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ASSUNTOS EM DISCUSSÃO 43 
  44 
1. ABERTURA 45 
 O Presidente Mauro Kreuz cumprimentou os Conselheiros Federais, colaboradores do 46 
CFA e demais presentes, dando início aos trabalhos. Solicitou um minuto de silêncio em 47 
homenagem às cento e onze mil vítimas da COVID19 e uma oração à memória destes e às suas 48 
famílias. Na sequência, a Cons. Maria José Buchalle Silva pronunciou um “bom dia especial a 49 
todos os homens livres e de bons costumes no dia dedicado ao maçom”.  50 
 Com a palavra, o Presidente proferiu a história de um senhor muito bem sucedido, que 51 
vivia numa fazenda, tinha muito dinheiro e muitos bens e possuía apenas um filho e tentava 52 
prepara-lo como seu sucessor para que pudesse continuar cuidando da prosperidade e dos bens 53 
que construiu durante a vida, porém ao longo da vida, o filho foi crescendo e ele percebendo que 54 
o filho não nada queria e dizia “Meu filho um dia ficará sem nada, se não ouvir o seu pai e seguir 55 



 
 
 
 

 

os princípios que seu pai quer lhe passar”, mas o filho não tinha jeito. O pai, então, construiu um 56 
galpão e construiu uma forca, linda, com uma madeira de primeira, brilhosa. Então, o pai levou o 57 
seu filho e disse “Olha, meu filho, seu pai fez para você” e o filho disse “Como assim pai? Para 58 
mim?” e o pai respondeu “Sim filho, como você não está seguindo os conselhos do seu pai e 59 
quando eu não estiver mais aqui, você vai perder tudo, e quando você não tiver mais nada e 60 
estiver sozinho na amargura, você vem aqui, abre e se enforca. Este é o último pedido que seu 61 
pai está lhe fazendo”. O filho pensou: “Que pai doido, deve ser a idade, bobagem isso, nada a 62 
ver!”. O pai faleceu, o filho de fato não conseguiu continuar a prosperidade como o pai previa e, 63 
como o filho pródigo na Bíblia, perdeu tudo em jogo, em bebida e festas. E, já sozinho, sem 64 
nada, sentado na varanda da casa, olhou o galpão e lembrou-se das palavras do pai e do seu 65 
último pedido. E foi ao galpão para atender ao pedido do pai, pois não tinha mais nada a perder. 66 
Pegou a chave, subiu, se prendeu e se jogou. Ao se jogar, a madeira despenca, pois era linda, 67 
mas todo oca por dentro, e ao se jogar, caiu no chão, e toda a estrutura desaba e de dentro caiu 68 
ouro, pedras preciosas, dólares, enfim, muita riqueza e uma carta do pai que dizia “A primeira 69 
oportunidade você não aproveitou, esta é a segunda, espero que aproveite e mude a sua vida”. 70 
Dito isto, o Presidente Mauro Kreuz comentou que na vida e nas organizações, muitas vezes 71 
não há uma segunda chance, apenas uma, nem sempre há outra oportunidade, por isso é 72 
importante ser zeloso, responsável, caridoso consigo próprio, com os outros e com as 73 
instituições que tem a responsabilidade de cuidar, como este Plenário tem de cuidar do 74 
Conselho Federal de Administração e do Sistema CFA/CRAs como um todo. 75 
 Dando continuidade, o Presidente Mauro Kreuz anunciou o aniversário do Cons. Jorge 76 
Cavalcante, dia 21/08, desejando-lhe saúde, paz e sucesso, pelo privilégio em tê-lo como colega 77 
e amigo, que agradeceu a lembrança, citando que quer levar por muito tempo o legado que 78 
Deus o deu por toda a vida profissional e familiar. O Presidente Mauro Kreuz afirmou que a 79 
profissão agradece toda a contribuição nesses 55 anos da profissão. 80 
  81 
3.    COMUNICAÇÕES / DELIBERAÇÕES 82 
3.1. CIP Digital Apresentação do Adm. Leonardo Macedo (CRA-CE) – Informe 83 
 O Presidente Mauro Kreuz anunciou a presença do colega de profissão muito querido e 84 
especial, Adm. Leonardo Macedo, Presidente do CRA-CE, citando que desde que assumiu a 85 
Presidência do Conselho Federal de Administração, em um ano dificílimo que foi 2019, com 86 
heranças não muito agradáveis, ele foi um grande parceiro e em nenhum momento deixou de 87 
contribuir, diversas vezes veio ao CFA à expensas do CRA-CE para auxiliar a gestão do CFA a 88 
pensar e refletir e contribuiu muito e agradeceu todo o esforço e contribuição à profissão, à 89 
gestão do CFA e ao Sistema CFA/CRAs, estando presente mais uma vez para contribuir com a 90 
CIP Digital, tema abordado pelo Diretor da CFR, Cons. Carlos Alberto Ferreira Júnior, tendo sido 91 
ressaltado que o Plenário já aprovou a Resolução e o modelo, porém hoje o colega falará sobre 92 
a intenção institucional do projeto. 93 

Com a palavra, o Adm. Leonardo Macedo, Presidente do CRA-CE, primeiramente, fez 94 
referência ao dia do maçom, saudando a todos, em especial, enalteceu o trabalho do Adm. 95 
Mauro Kreuz à frente da Presidência, que vem conduzindo de forma brilhante a profissão com a 96 
gestão compartilhada e, neste espírito de compartilhamento que veio contribuir com o Sistema. 97 
O Adm. Leonardo saudou todas as Conselheiras, em especial, a Cons. Claudia Stadtlober, que 98 
estará colaborando no Fórum de Ética, no próximo dia 27; o Cons. Gilmar Camargo, que vem 99 
colaborando com os eventos do CRA-CE, citando os demais Conselheiros sempre dispostos à 100 
colaborar com a profissão.  101 

O Adm. Leonardo Macedo expôs que o produto em pauta foi criado no CRA-CE e deseja 102 
compartilhar com todo o Sistema CFA/CRAs. Trata-se de uma solução de tecnologia, de forma 103 
simples e que está funcionando no CRA-CE e em outros Regionais. Citou que sete Regionais já 104 
o procuraram para aderir à mesma solução para a carteira de identidade digital, em sistema 105 
android e IOS, podendo ser solicitada por meio de loja virtual, inicialmente foi projetado para o 106 



 
 
 
 

 

web sistema do CRA-CE, mas se comunica com outros sistemas, como Implanta, Incorpe, e se 107 
adapta bem, sendo destinado a todo profissional registrado adimplente e sem custo, que é o 108 
grande diferencial. Mencionou que buscou propostas e o SERPRO inicia cobrando R$ 40,00, 109 
dependendo do montante o valor pode diminuir para R$ 20,00, citando que tal proposta não era 110 
interessante para o CRA-CE.  111 

Assim, buscou alternativas e foi desenvolvida a CIP no formato da CIP atual, porém com 112 
QR Code, fornecendo a situação do profissional (adimplente/inadimplente). Nos casos de 113 
inadimplência, o próprio profissional poderá visualizar a situação, o que virá a instiga-lo a 114 
resolver a situação com o Regional, que é uma intenção do Regional para que o profissional se 115 
dirija ao Regional para regularização. A ideia é que a validação seja feita pela base de dados do 116 
CFA. Os itens de segurança com verificação via QR Code e assinatura eletrônica. Citou que foi 117 
verificada a questão legal estando fundamentada pela legislação em vigor, pela Lei nº 6206, a 118 
Resolução Normativa que regulamenta a CIP, aprovada na última reunião, e o Decreto nº 119 
8539/2015, que autoriza os Conselhos a validarem a carteira de identidade profissional e o 120 
bando de dados, sem necessidade de outra instituição. 121 

Destacou ser esta uma proposta de cooperação técnica, no formato da CIP atual, para 122 
disponibilizar gratuitamente a CIP digital a qualquer Conselho Regional interessado. Citou que o 123 
processo de implantação envolve configuração do ambiente de hospedagem fornecido, 124 
treinamento, dentre outros. O CFA fará o convênio guarda-chuva com o CRA-CE no sentido de 125 
abrigar todos os Regionais e aqueles que tiverem interesse deverão se manifestar, cabendo ao 126 
CFA validar, por isso a gratuidade. A validação é feita por usuário e senha. Citou que é preciso a 127 
configuração do ambiente de hospedagem, fornecido pelo CRA-CE, instalação de softwares de 128 
consulta de dados, configuração do aplicativo nas lojas virtuais, que o CRA terá que adquirir o 129 
aplicativo e o treinamento com colaboradores do setor de atendimento, feito também pelo CRA-130 
CE. Os Regionais interessados deverão fornecer os dados cadastrais do Regional, planilha do 131 
cadastro nacional dos Administradores adimplentes, compra das lojas Apple e Google, opcional 132 
que sejam as duas. O CRA-CE em parceria com o CFA planeja acesso automático das 133 
informações dos profissionais na base de dados do Conselho Federal, com a vantagem da 134 
padronização do aplicativo a todos os Regionais, acesso automático dos dados sem 135 
necessidade de importação de planilhas. Destacou que o CRA-CE está dando a sua contribuição 136 
em trazer uma solução de tecnologia, sugerindo o convênio com o CFA para validação de dados 137 
e propôs que a base de dados enviada pelos Regionais mensalmente ao CFA deveria ser 138 
aumentada, pois são poucas informações, além de melhorias no banco de dados do CFA para 139 
recebimento de informações financeiras, balancetes, dados que o Regional necessita enviar 140 
mensalmente. 141 

Com a palavra, o Cons. Marcos Kalebbe agradeceu a contribuição e parabenizou o 142 
Presidente do CRA-CE pela iniciativa e disponibilidade para o Sistema CFA/CRAs de forma 143 
gratuita. A Cons. Maria José Buchalle Silva também parabenizou o Adm. Leonardo Macedo pela 144 
ação, citando que imaginou que seria padronizado, mas ficará à cargo de cada Regional, tendo 145 
em vista que teve conhecimento de que o CRA-PA utiliza serviços do SERPRO. Em referência, o 146 
Presidente Mauro Kreuz mencionou que acredita que diante da possibilidade apresentada 147 
haverá adesões dos Regionais e deverá ensejar a padronização. A Cons. Norma Sueli 148 
manifestou suas congratulações ao Adm. Leonardo Macedo e ao CRA-CE pela iniciativa e 149 
comunicou que o Presidente do CRA-MT, Adm. Hélio Tito está em tratativas para implantação no 150 
Estado. 151 

Com a palavra, o Cons. Carlos Alberto Ferreira Júnior manifestou o Adm. Leonardo pela 152 
iniciativa e comentou que, a exemplo da ação do CRA-CE, contribuições importantes também 153 
partem de Regionais. Destacou que unindo forças, o CFA e o CRA-CE, há prospecção de 154 
desenvolver tecnologia, a questão da validação e da carteira, sendo possível negociar com as 155 
operadoras os aplicativos e verificar valores e somatório de esforços traz muitos ganhos. 156 



 
 
 
 

 

O Cons. Jorge Humberto parabenizou o CRA-CE e ressaltou a necessidade de maior 157 
cuidado com informações como “adimplente e inadimplente” na carteira, ao informar 158 
publicamente a situação do profissional e em resposta o Presidente Mauro Kreuz esclareceu que 159 
essa informação seria pessoal, de forma individual, não expondo o registrado. Sobre o assunto, 160 
o Adm. Leonardo Macedo comentou que o uso é pessoal e o próprio profissional julgará a 161 
necessidade de apresentação pública na situação em que encontrar, se colocando à disposição 162 
dos Regionais. 163 

Sobre o tema, o Cons. Carlos Alberto Ferreira Júnior informou que a CFR está trabalhando 164 
na elaboração do convênio para firmar com o CRA-CE para este fim, com efeito guarda-chuva, 165 
no sentido de evitar que cada Regional faça um convênio com o CRA-CE, não invalidando os 166 
que já foram feitos de forma direta, o papel do CFA será a validação via cadastro nacional, 167 
sendo um processo a ser construído, ressaltando a necessidade de consolidar o cadastro 168 
nacional, que está sendo aperfeiçoado, receber informações dos Estados e verificar situações de 169 
adimplência, inadimplência, baixas, cancelamentos, periodicidade em que será feita a 170 
atualização da base de dados, que depende da tecnologia.  171 

O Cons. Diego Costa parabenizou o Presidente do CRA-CE pela ação e citou que já foi 172 
solicitada à Coordenadora da CDI providência para registro de fotos e publicação de matéria 173 
mais ampla para divulgar, inclusive nos Regionais, e propôs posteriormente uma entrevista para 174 
ampliar a divulgação e proporcionar mais adesões. 175 

O Cons. Fábio Macedo parabenizou a iniciativa e evolução que construída entre o CRA-AC 176 
e CRA-CE, que teve início 2012 com o sistema K2, utilizado pelo Regional, e o aprimoramento 177 
em manter o nível de arrecadação de receita, citando que o CRA-AC não teve grande perda, 178 
diferente de outros Regionais. Comentou que evoluir para a carteira profissional e trazer para 179 
todo o Sistema CFA/CRAs é um amadurecimento de quão importante é ter visão de Sistema, 180 
seja com os Regionais contribuindo com o CFA e vice-versa e isso passar a ter uma integração 181 
única, de forma que amadurece quanto profissão quanto Sistema e por caminhos que criam a 182 
identidade profissional no Brasil, que é o que anseia os profissionais, quanto à 183 
corresponsabilidade que tem perante toda a sociedade. 184 

O Cons. José Ediberto Omena parabenizou a ação do CRA-CE e como o CRA-AL já está 185 
listado em aderir, que a seu ver é muito importante para a profissão e para toda a categoria e 186 
para os Regionais, citando que achou importante inserir “adimplente/inadimplente”, pois assim o 187 
profissional verificará a necessidade de regularizar a situação junto ao Regional, que precisa 188 
também da participação ativa de seus registrados. O Adm. Leonardo acrescentou que além da 189 
informação, no aplicativo são disponibilizados meios para solucionar o problema, para 190 
atendimento, pagamento, sendo, portanto, um aplicativo também de comunicação e 191 
relacionamento entre o profissional e o Regional e destacou a imperiosa importância em obter o 192 
acesso à base da RAIS, visto conter informações de profissionais no mercado de trabalho e a 193 
identificação por meio do CBO.  194 

Neste sentido, o Cons. Carlos Alberto ressaltou que foi firmado convênio com a RFB e 195 
aguarda retorno do SERPRO para obtenção das informações da Receita Federal, porém a 196 
ocupação foi integrada a outras profissões em um mesmo código, não fornecendo tais 197 
informações. O Cons. Fábio Macedo esclareceu que o Ministério do Trabalho detém esses 198 
dados e agora se transformou em Superintendências em todo o País, ligadas ao Ministério da 199 
Economia, relatando que, ao final de sua gestão no CRA-AC, o CRA-SC, por meio do Adm. 200 
Evandro Linhares, ex-Presidente daquele Conselho, conseguiu fechar parceria diretamente com 201 
o Ministério do Trabalho e Emprego e obteve o banco de dados. Citou que à época até iniciou 202 
tratativas com aquele Ministério para aquisição do banco de dados, porém houve troca na 203 
Superintendência e a negociação se perdeu, ressaltando que recentemente o Superintendente 204 
Adjunto do Acre foi convidado para integrar o Sistema CFA/CRAs. O Presidente Mauro Kreuz 205 
afirmou que será feito todo o esforço para a aquisição da RAIS. 206 



 
 
 
 

 

Posta em votação a proposta apresentada pelo Presidente do CRA-CE, Adm. Leonardo 207 
Macedo, o Plenário aprovou, por unanimidade, a indicação favorável para a celebração do 208 
convênio entre o CFA e o CRA-CE e o Presidente Mauro Kreuz afirmou que o CFA avançará na 209 
confecção do convênio para em breve ser assinado. 210 
 Na oportunidade, o Presidente Mauro Kreuz ressaltou a necessidade de os Conselheiros 211 
Federais encaminharem a documentação necessária para a comprovação da declaração de 212 
imposto de renda. Lembrou, ainda, sobre o preenchimento do relatório de viagem, obrigatório a 213 
todos os Conselheiros Federais que se deslocam para atender a convocação de reuniões, em 214 
consonância com as exigências do TCU. 215 
 216 
3.2. Assinatura do Convênio com a Must University. (CRIE)  217 

Foi celebrada a assinatura do convênio de cooperação técnica entre o CFA e a Must 218 
University. O Presidente Mauro Kreuz saudou o Prof. Antônio Carbonari Netto e Prof. Ricardo 219 
Malafon, destacando a sua satisfação em firmar o referido convênio, destacando uma amizade 220 
de mais de 21 anos com o Prof. Carbonari. Com a palavra, o Prof. Antônio Carbonari Netto 221 
manifestou ser gratificante poder firmar um convênio que seja promissor para ambas as partes e 222 
para os profissionais de Administração. Citou que em maio foi aprovado o novo mestrado em 223 
Administração de Empresas, como master of science e não como MBA, um mestrado pleno, com 224 
duração de três semestres e dissertação, que equivale a um mestrado profissional, definido 225 
como um artigo sob a orientação, com um orientador e duas pessoas na banca. Citou que os 226 
Doutores da universidade têm diplomas revalidados nos Estados Unidos, assim como os 227 
orientadores, embora residam em outras partes do mundo. São quatro habilitações: RH, 228 
Finanças, Proteção de Dados e Marketing Digital. As turmas são mensais, as disciplinas 229 
também. A universidade é de alto nível.  230 

Foi informado que a Must University designará um profissional que ficará responsável em 231 
acompanhar o convênio do CFA e será dado todo o suporte necessário para a admissão dos 232 
profissionais à instituição, tendo sido cumprido o rito de assinatura do convênio entre CFA e a 233 
Must University.  234 

 235 
3.3. Apresentação do relatório da Ouvidoria do CFA. (Ouvidor) - Informe 236 

O estagiário Davi Salomão Castro apresentou o relatório dos resultados da Ouvidoria, com 237 
dados referentes a manifestações recebidas, com o perfil do solicitante, que incluem estudantes 238 
e profissionais registrados e não registrados. O Presidente Mauro Kreuz questionou sobre as 239 
demandas recebidas de profissionais não registrados e esclarecido que foi identificado que estes 240 
profissionais costumam fazer solicitações quanto a ações do Sistema CFA/CRAs, principalmente 241 
quanto a concursos e editais, tendo sido informado que estes profissionais são encaminhados 242 
para os Regionais do Estado de origem. O Presidente Mauro indagou sobre a possibilidade de 243 
fazer desta ação uma oportunidade de ligação com o Regional para efetuar o registro destes 244 
profissionais e o Cons. Carlos Alberto Ferreira Júnior concordou com a sugestão. 245 

Na sequência, foram apresentados os assuntos mais demandados – registro profissional, 246 
cancelamento de registro, atendimento no Regional, fiscalização e licença profissional. Foi 247 
questionado pela Cons. Maria José Buchalle Silva sobre o recebimento de demandas dos 248 
Regionais, tendo sido esclarecido sobre o procedimento adotado pela Ouvidoria. Em 249 
esclarecimento, a Cons. Gracita Hortência esclareceu que no passado as demandas enviadas 250 
pela referida Conselheira, citando a ação tomada no passado pela Comissão Eleitoral, 251 
encabeçada por três fortes mulheres, com certeza foram respondidas. 252 

Na ocasião, o Cons. Diego Costa comentou que a CDI tem divulgado os canais da 253 
Ouvidoria, ressaltando que a divulgação deve ser constante em todas as ferramentas de 254 
comunicação do CFA. Ao final, o Presidente Mauro Kreuz parabenizou a equipe da Ouvidoria 255 
pelo trabalho realizado. 256 

 257 



 
 
 
 

 

3.4. Transferência do Projeto: Compartilha e Capacita Regional para a CFR. (CEPE) – 258 
Deliberativo 259 

O Presidente Mauro Kreuz introduziu o tema relatando que o projeto “Compartilha e 260 
Capacita” não se trata de informe, mas é deliberativo. Relatou que o projeto teve a sua origem 261 
na CEPE, foi aprovado pelo Plenário e no momento que há uma moção no sentido de transferi-lo 262 
para outra Câmara é preciso que o Plenário tome ciência e delibere. 263 

Com a palavra, a Cons. Gracita Hortência esclareceu que a origem da CEPE é 264 
planejamento e a partir do momento que já se planejou e estruturou o projeto, o mesmo pode 265 
tomar outros caminhos. Citou que como o projeto “Compartilha e Capacita” é amplo e tem muita 266 
relação com a fiscalização, a transferência foi discutida na Câmara, relatando que com a equipe 267 
da CEPE em diversas atividades, se tornou mais difícil a movimentação do projeto na Câmara, e 268 
acrescentou que gostaria de honrar o Cons. Hércules Falcão, porque foi dele a idealização do 269 
projeto, e, posto isso, solicitou a deliberação da proposta.  270 

Sobre a propositura de qualificação dos atendimentos nos Regionais, bastante citado pelo 271 
Cons. Fábio Macedo, esclareceu que a proposta seria um módulo deste projeto. Sobre o 272 
assunto, o Presidente Mauro Kreuz questionou se o tema foi deliberado na CEPE e a Cons. 273 
Gracita confirmou, esclarecendo ser o ambiente vocacional do projeto, não havendo 274 
constrangimentos, porém há o pedido de uma pessoa específica destinada ao projeto e o 275 
Presidente afirmou estar ciente. Sobre o tema, o Cons. Fábio Macedo questionou se será 276 
mantida a ida do colaborador para cuidar do projeto e o Presidente esclareceu que o Diretor da 277 
Câmara deverá definir, mas pelo quantitativo lotado na CFR acredita não haver necessidade. 278 

Assim, posta em votação a proposta, o Plenário aprovou, por unanimidade, a transferência 279 
do referido projeto para a CFR.  280 

Na oportunidade, a Cons. Gracita Hortência comentou sobre a situação do GESAE. 281 
Comentou que os Prefeitos notam ao consultar o sistema se houver equívocos nos dados 282 
cadastrados, o que representa a grande importância da capacitação sobre o sistema nos 283 
municípios. Destacou que é uma forte ferramenta do CFA, que precisa ser mais utilizada e 284 
divulgada. Citou que irá resgatar o algoritmo do CFA e tentará resgatar o convênio da 285 
Interáguas. Sobre o assunto, o Presidente Mauro Kreuz mencionou que primeiro deverão ser 286 
regularizadas as pendências existentes e depois dialogar com a Interáguas. 287 

 288 
3.5. Assinatura do convênio entre o CFA e a Universidade Fernando Pessoa/ Portugal. 289 

Por meio de contato virtual com representantes da Universidade Fernando Pessoa, em 290 
Porto/Portugal, foi celebrada a assinatura do convênio entre o CFA e a referida Universidade, 291 
nos termos apresentados no documento já aprovado pelo Plenário, que possibilitará vários 292 
projetos em conjunto. O Professor Doutor Salvato Vila Verde Pires Trigo, Presidente da 293 
Fundação Fernando Pessoa/Reitor da Universidade Fernando Pessoa, ressaltou a grande 294 
importância do convênio firmado entre as instituições e agradeceu a oportunidade e a confiança. 295 

Na sequência, foi cumprido o rito para a assinatura do convênio de forma eletrônica entre o 296 
CFA e a Universidade Fernando Pessoa. 297 

 298 
3.6. Portal de Talentos e Oportunidades (CEPE) – Deliberativo 299 

A Cons. Gracita Hortência informou que dentro da CEPE tem uma gestão realmente de 300 
essência compartilhada e cada um dos três membros tocou um projeto, a Cons. Gracita com o 301 
GESAE e a Direção geral, o Cons. Hércules com o projeto Compartilha e Capacita e a Cons. 302 
Ione Salem lançou a ideia do projeto que seria de fundamental importância e neste momento 303 
seria de grande valia. Citou que há oportunidades de colocação para Administradores que talvez 304 
falte o veículo para a inserção. Portanto, seria um trabalho desenvolvido pelo CFA em prol dos 305 
Administradores. Com a palavra, o Presidente Mauro Kreuz comentou que conversou com a 306 
Cons. Ione e aos poucos a ideia ficou mais clara, citando que seria um portal de convergência de 307 
oportunidades para os profissionais de Administração. Este portal seria um ponto de encontro, 308 



 
 
 
 

 

como um huggy, com convergências de interesses. A ideia foi compartilhada com a equipe da 309 
tecnologia e aos poucos evoluiu e se convenceu de que realmente irá gerar um enorme valor 310 
aos profissionais e despertará uma atratividade também aos que não estão registrados. O portal 311 
está sendo praticamente feito “em casa”, tem toda uma cronologia, com custo total baixo, cerca 312 
de R$ 100.000,00, que não será desembolsado efetivamente, por ser desenvolvido por 313 
profissionais da “casa” e havendo necessidade poderá contratar profissional por RPA para 314 
executar algo específico e rapidamente e o valor será distribuído ao longo do tempo. Tudo isso o 315 
entusiasmou por compreender o grande potencial do projeto. Sobre o assunto, a Cons. Gracita 316 
Hortência comentou que poderão ser abertas várias vértices que poderá incluir todos os 317 
profissionais qualificados pelo projeto de Capacitação de MPEs, todos os termos de cooperação 318 
técnica, oportunidades do Ministério da Justiça, prestação de serviços dos Administradores, 319 
dentre outros. 320 

Assim, posto em votação, o Plenário aprovou, por unanimidade, o desenvolvimento do 321 
projeto conforme o escopo apresentado. 322 
 323 
3.7.  Relato e julgamento de processos em grau de recurso – Recursos Providos (CFR) 324 
 Os pareceres apresentados foram discutidos e aprovados, por unanimidade, pelo Plenário 325 
e constam relacionados à planilha do Anexo n° 1. 326 

 327 
3.8. IGM-CFA 2020. (CGP) – Informe 328 

 Lançamento do IGM-CFA 329 
 Análise Brasil e dos Estados – IGM 2020 330 
 Guia para a Imprensa (IGM/CFA NAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS) 331 
O Cons. Fábio Macedo informou que o CFA promoveu o lançamento do IGM – CFA. 332 

Apresentou o ranking dos municípios com melhores resultados, citando que os cinco primeiros 333 
colocados são do Estado de São Paulo. Apresentou nota do Adm. Murilo Lemos (CRA-SP), que 334 
relata que assumiu a função de Diretor Geral de RH na Prefeitura de Guarulhos e destacou as 335 
qualidades do IGM como ferramenta importante de gestão e manifestou a sua satisfação com a 336 
utilização do mesmo.  337 

Informou que apenas os Estados de Alagoas, Amazonas, Bahia e Paraná fazem a 338 
disseminação e divulgação do IGM em todos os seus meios de comunicação, o que seria um 339 
ponto de melhoria aos demais, já que esta é uma ferramenta do Sistema CFA/CRAs de 340 
interesse de todos os Estados e municípios. O Presidente Mauro Kreuz solicitou que tal tema 341 
seja pautado no próximo Fórum de Presidentes.  342 

Com a palavra, o Cons. Marcos Kalebbe ressaltou a importância da divulgação das ações 343 
do CFA, uma vez que o profissional por vezes não tem conhecimento das ações realizadas pelo 344 
Sistema CFA/CRAs, por falta de informação, e ficam com a impressão de o Sistema CFA/CRAs 345 
não efetivar ações que são de interesse e melhoria da profissão.  346 

A Cons. Gracita Hortência apresentou áudio de um contato que recebeu para exemplificar 347 
o alcance das ferramentas do CFA e que desperta o interesse de outras áreas para a Gestão 348 
Pública, citando o exemplo que apresentou, aproximando o agronegócios da gestão pública. O 349 
Cons. Fábio Macedo destacou que os Regionais apenas precisam compartilhar, divulgar as 350 
ferramentas do que está sendo feito em âmbito nacional. Noticiou, ainda, que será feita a Análise 351 
Brasil dos 26 Estados e do Distrito Federal, a princípio até final de setembro, sugerindo que seja 352 
impresso em forma de livro digital, em forma de um diagnóstico brasileiro. 353 

Em referência ao Guia para a Imprensa, citou que o guia foi elaborado para a imprensa 354 
com o objetivo de direciona-la, de maneira geral, cujo acesso ao conteúdo será disponibilizado 355 
conforme cronograma, nas datas previstas. 356 

 357 
3.9. Acesso Exclusivo IGM 2020 (CGP) – Informe 358 

 Primeiro Ano de Acesso Exclusivo 359 
 Simulador IGM 2020 360 
 Novos painéis de consulta ao IGM 361 
 Consulta de profissionais Adimplentes 362 



 
 
 
 

 

O Cons. Fábio Macedo comentou que o site fez aniversário com o seu primeiro ano de 363 
acesso exclusivo, disponibilizado para registrados. E até o momento houve cerca de quatro mil 364 
acessos em contrapartida com os cinco mil do ano passado e espera-se que os resultados de 365 
2020 sejam superiores ao de 2019. Apresentou os dados quanto aos acessos.  366 

Destacou que foi encaminhado aos Regionais o levantamento de profissionais 367 
cadastrados, o que possibilitará oportunidades de regularização de registros, uma ação também 368 
de fiscalização. Expôs que dentro do acesso exclusivo há diversos recursos disponíveis e novos 369 
painéis.  370 

 371 
3.10. Guia do Prefeito + Brasil – Presidência da República (CGP) – Informe 372 

Sobre o Guia do Prefeito +Brasil, o Cons. Fábio Macedo relatou que o CFA foi procurado 373 
ano passado pela Secretaria de Articulação Federativa do Brasil para discutir um plano de 374 
gestão para o Brasil. A Sra. Débora Aroucha, secretária executiva, expôs o desejo de instruir os 375 
Prefeitos que estão saindo e capacitar novos Prefeitos e o CFA será protagonista da formação 376 
de mais de cinco mil Prefeitos. O projeto está avançando com a finalização do Guia, que tornará 377 
público por meio da Presidência da República e há vários destaques do CFA dentro do Guia. O 378 
produto deverá ser lançado antes das próximas eleições.  379 

 380 
3.11. Acordo de Cooperação Técnica entre o CFA e a SUDENE (CGP) – Informe 381 

O Cons. Fábio Macedo noticiou que foi fechada parceria com a Sudene, Secretaria de 382 
Desenvolvimento do Nordeste, que tem a sua sede em Pernambuco e nesta oportunidade, a 383 
ferramenta IGM passa a ser o norteador e balizador de transferência de recursos para o 384 
desenvolvimento do Nordeste. Foi criada agora um simulador específico e o IGM/CFA está 385 
inserido por meio de link no site oficial da Sudene, com o CFA em posição de destaque. 386 

 387 
3.12. Apresentação do IGM 2020 ao TCU (CGP) – Informe 388 

O Cons. Fábio Macedo relatou sobre reunião virtual realizada com auditores de controle 389 
externos do Tribunal de Contas da União, em que estavam os auditores de todo o Brasil, em 390 
especial a Sra. Ana Paula, que coordena de Brasília. Noticiou que todos ficaram encantados 391 
com o IGM e em conversa com o auditor mentor e o diagnosticador do relatório FOC, 392 
compartilhou com ele o seu posicionamento de que os auditores precisam ter um olhar 393 
diferenciado de que fiscalização não se faz apenas autuando e emitindo papel, enquanto o 394 
Conselho faz um programa como o IGM para todo o Brasil que está fazendo uma entrega efetiva 395 
para toda a nação em defesa da sociedade, que preconiza a Lei nº 4769/1965, quando se cria 396 
um acesso exclusivo apenas entrarão profissionais devidamente registrados, o que impulsiona o 397 
registro de profissionais que atuam no campo da Administração. Relatou que depois de sua fala, 398 
o auditor finalizou dizendo que foi ele quem deu as orientações para o relatório FOC, mas após a 399 
apresentação do IGM, terá um novo olhar para fiscalizar os Conselhos, pois nunca havia tido a 400 
visão de gestão apresentada naquela ocasião. 401 

 402 
3.13. Apresentações da CGP em eventos online (lives/webinars) – Informe 403 

O Cons. Fábio Macedo relatou que foram dezessete lives realizadas para os CRAs de 404 
Alagoas, Sergipe, Minas Gerais, Rio Branco, com objetivo de disseminar a importância da 405 
gestão pública e de seus profissionais na gestão pública.  406 

Com a palavra, o Presidente Mauro Kreuz parabenizou a Diretoria, a Câmara e toda a 407 
equipe da CGP com elogios ao trabalho desenvolvido e pelo sucesso do IGM, assim marca 408 
presença em diversas áreas e diversas frentes, abrindo canais para o CFA, citando que o mundo 409 
continua evoluindo, as coisas são dinâmicas, sendo necessário mudar as percepções e a 410 
realidade. 411 

 412 
3.14. Anteprojeto de Resolução Normativa do Regimento do CRA-BA. (CPR) – Deliberativo 413 



 
 
 
 

 

O Cons. Marcos Kalebbe, Coordenador da Comissão Permanente de Regimentos do CFA, 414 
apresentou as alterações de nomenclaturas de duas Diretorias no Regimento do CRA-BA, com o 415 
intuito de se adequar ao real papel institucional, com vetos ao Tribunal de Ética, em consonância 416 
com as Resoluções Normativas em vigor. Foi questionado sobre o envio da ata da reunião em 417 
que consta a decisão do Plenário daquele Regional, tendo sido esclarecido que houve a 418 
aprovação, mas não consta o quantitativo de votantes, não sendo uma decisão monocrática. 419 

Posto em votação, o Plenário aprovou o regimento nos termos apresentados, porém a 420 
publicação do regimento estará condicionada ao envio da ata da reunião plenária do CRA-BA 421 
com a aprovação do mesmo. 422 

 423 
3.15. Anteprojeto de Resolução Normativa do Regimento do CFA. (CPR) – Deliberativo 424 

O Cons. Marcos Kalebbe apresentou a minuta do Regimento do CFA que, lida e discutida 425 
entre os membros do Plenário, foi analisada em detalhes em todos os pontos que sofreu 426 
alteração, em todos os artigos apontados e ajustados conforme apreciação do Plenário. 427 

Após os esclarecimentos e ajustes propostos, o texto foi disposto para votação e o  428 
Plenário aprovou, por unanimidade, a minuta da Resolução Normativa que aprova o Regimento 429 
do CFA, com todos os ajustes propostos. Ao final, o Presidente Mauro Kreuz parabenizou os 430 
membros da Comissão Permanente de Regimentos pelo belíssimo trabalho.  431 

 432 
3.16. Anteprojeto de Resolução Normativa referente ao regulamento de cobrança. (ASJ) – 433 

Deliberativo 434 
O Adv. Marcelo Dionísio esclareceu que a Resolução Normativa em referência foi 435 

elaborada no sentido de reprimir o excesso de judicialização de ações que envolvem a cobrança 436 
no Sistema CFA/CRAs, buscando formas de solucionar tais questões antes de ingressar com 437 
ação de execução fiscal. O Assessor Jurídico do CFA, Adv. Marcelo Dionísio, prosseguiu com a 438 
leitura do documento, tendo sido prestados todos os esclarecimentos necessários. Destacou que 439 
a Resolução Normativa define o regulamento de cobrança a ser seguido pelos Regionais, tendo 440 
sido esclarecido que, de acordo com o TCU, apenas na esfera judicial é possível renunciar a 441 
cobrança de valores de até R$ 5.000,00 e as normas estão em consonância com a legislação, 442 
ressaltando que não há óbices quanto às exigências do Tribunal de Contas da União. 443 

Assim, posto em votação, o Plenário aprovou, por unanimidade, o anteprojeto conforme 444 
apresentado. 445 

 446 
4. OUTROS ASSUNTOS 447 
4.1. Acesso ao Sistema Eletrônico de Informação – SEI  448 

O Presidente Mauro Kreuz comunicou que os Conselheiros Federais Suplentes também 449 
terão acesso ao SEI, possibilitando que tenham maior acesso às informações pertinentes 450 
ao cumprimento de suas atividades no âmbito do Conselho e solicitou ao setor 451 
responsável que faça a inclusão dos mesmos ao sistema. 452 
 453 

4.2. Informes da Presidência do CFA 454 
O Presidente Mauro Kreuz solicitou a colaboração de todos os Conselheiros Federais e 455 
dos Conselhos Regionais no sentido de poupar as funcionárias do CFA quanto a 456 
pressões na execução de suas atividades. Em referência, o Cons. Marcos Kalebbe 457 
mencionou que observou que o telefone da Coordenadora Juliana Reis, que está inserida 458 
no processo eleitoral, toca todo o tempo, com ligações de todo o País, e solicitou 459 
compreensão de todos no sentido de que o processo eleitoral está em andamento, 460 
citando que a legislação está disponível em outros meios, inclusive no site do CFA. 461 
 462 

4.3. Informes sobre processo administrativo da empresa Fattoria (Presidência) 463 
O Presidente Mauro Kreuz noticiou que em 11/08/2020, por meio do ofício circular nº 464 
136/2020, que foi informado formalmente aos Presidentes dos CRAs sobre a aplicação 465 
da penalidade, após a apuração de inexecução contratual em processo administrativo, a 466 



 
 
 
 

 

decisão pela aplicação de penalidade à empresa Fattoria Web Consultoria e 467 
Desenvolvimento em Informática Ltda da pena prevista na Lei 8.666, que consiste no 468 
impedimento de contratar com o Sistema CFA/CRAs pelo prazo de dois anos. 469 
 470 

4.4. Pedido de licença de Conselheiros Federais (Presidência) 471 
O Presidente Mauro Kreuz colocou em votação as solicitações de licença dos 472 
Conselheiros Federais Adm. Mauro Leônidas e Adm. Wagner Siqueira, em razão da 473 
participação de ambos nas próximas eleições, tendo sido acatados pelo Plenário, por 474 
unanimidade. 475 
 476 

4.5. Parcelamento anuidades 2020 CRA-RS (Presidência) 477 
O Presidente Mauro Kreuz expôs que foi reapresentado o pedido do parcelamento da 478 
anuidade de 2020, lembrando que o fato já foi abordado em reunião anterior, citando que 479 
o parecer da CAF foi contrário ao pedido e a DIREX acompanhou o parecer.  480 
A Cons. Claudia Stadtlober argumentou no sentido de que o Sistema CFA/CRAs pode 481 
tentar fazer diferença, num olhar empático que venha a possibilitar o profissional a quitar 482 
com sua anuidade neste momento de dificuldade.  483 
O Cons. Amilcar Pacheco afirmou manter o seu posicionamento contrário argumentando 484 
que é muito difícil parcelar com boleto, uma vez que o pagamento inicia bem, porém 485 
muitos não quitam o débito. A única alternativa seria em cartão de crédito, porém nem 486 
todos Regionais possuem essa alternativa de pagamento. Há um complicador, se o 487 
parcelamento for até dezembro, em janeiro/2021 inicia o período de arrecadação da 488 
anuidade do novo ano.  489 
A Cons. Ellen Regina notificou que verificou que o CRA-RR está efetuando o 490 
parcelamento da anuidade, em descumprimento à Resolução Normativa vigente, sem 491 
comunicar ao CFA, solicitando que seja notificado sobre a questão, uma vez que há o 492 
descumprimento da legislação em vigor. O Cons. Rogério Ramos esclareceu que 493 
segundo a Lei 4769/1965, o CFA é o órgão regulador do Sistema CFA/CRAs, estando os 494 
Regionais submetidos ao cumprimento da legislação, outro fator que deve se atentar é 495 
quanto à possibilidade de renúncia da receita. O Presidente Mauro Kreuz concordou que 496 
a gestão do Regional deve estar atenta ao cumprimento da legislação em vigor e o Cons. 497 
Rogério Cristino reafirmou não ser favorável ao parcelamento, ressaltando o risco de 498 
parcelamento em boleto e destacando que os Regionais não estão autorizados pelo CFA 499 
a efetuar parcelamento da anuidade do ano corrente. 500 
Posto em votação, o Plenário acatou o parecer da CAF, por maioria dos votos, contrário, 501 
portanto, ao parcelamento, tendo sido cinco votos favoráveis ao pedido. Os Regionais 502 
deverão ser notificados sobre a impossibilidade de parcelamento da anuidade do ano em 503 
vigor e o cumprimento da Resolução Normativa vigente. (CAF) 504 

4.6. Informes Conselheiros Federais 505 
 A Cons. Norma Sueli manifestou seus agradecimentos e do Presidente do CRA-MT, 506 

Adm. Hélio Tito, ao Presidente Mauro Kreuz, que se dispôs a realizar uma live, dia 13/09, 507 
e convidou todos a participarem, bem como de outra live que contará com a participação 508 
do Diretor da CFR, Cons. Carlos Alberto Ferreira Júnior, sobre fiscalização, agradecendo 509 
a disponibilidade dos Conselheiros, estendendo os agradecimentos ao Presidente Mauro 510 
Kreuz, ao Superintendente Adm. Joaquim Luciano Faria, em especial pelo envio da 511 
correspondência enviada ao Governador do Estado e Chefe da Casa Civil, agradecendo 512 
a nomeação do Adm. Hélio Tito como Vice-Presidente da Junta Comercial do Estado do 513 
Mato Grosso, o que muito honra os profissionais e o Sistema CFA/CRAs. Com a palavra, 514 
o Presidente Mauro Kreuz solicitou que fosse transmitido ao Adm. Hélio Tito a sua 515 
satisfação e congratulações, citando que para toda a comunidade da Administração foi 516 



 
 
 
 

 

motivo de alegria e muito orgulho ter um colega ocupando um posto tão importante na 517 
Junta Comercial do MT. 518 
 519 

 O Cons. Manoel Carlos Rocha Lima agradeceu a oportunidade de participar pela primeira 520 
vez da reunião plenária do CFA e agradeceu o acolhimento da Presidência de dos 521 
demais pares, citando que alguns já conhecia, como o Cons. Fábio Macedo e Ivany 522 
Oliveira em função de sua participação na Câmara de Gestão Pública, no IGM e com a 523 
inovação na gestão pública, há algum tempo, ressaltando que foi uma oportunidade de 524 
grande aprendizagem, manifestando o seu desejo em participar outras vezes. Citou que 525 
já compartilhou o que foi discutido na reunião com o CRA-ES. 526 
 527 

 O Cons. Rogério Cristino agradeceu à Presidência sobre o convite feito pelo Presidente 528 
do CRA-CE, Adm. Leonardo Macedo, a respeito do Encontro das IES, dia 27, no qual o 529 
Presidente não poderá participar da abertura, mas já indicou a Diretora da CFP, Adm. 530 
Claudia Stadtlober. Em referência, o Presidente Mauro Kreuz desejou um belíssimo 531 
evento e, à Diretora Claudia, pleno êxito em sua participação e em sua representação. 532 
 533 

 A Cons. Maria José Buchalle Silva comunicou que participará da próxima reunião, citando 534 
que o Cons. Mauro Leônidas posteriormente retornará, independente do resultado. Sobre 535 
os encaminhamentos da reunião, quanto à demanda da CIP e as tratativas do CRA-PA 536 
com o SERPRO, informou que já articulou para que o Presidente do Regional e o gerente 537 
estejam em contato com o CRA-CE para adesão à plataforma do CRA-CE. O Presidente 538 
Mauro Kreuz agradeceu a sua presença e participação. 539 
 540 

 O Cons. Marcos Kalebbe agradeceu ao Presidente Mauro Kreuz e aos pares, citando que 541 
quando houve a última plenária, ainda integrava a Junta Interventora do CRA-PA e 542 
solicitou o registro do seu agradecimento pela confiança no trabalho realizado e, em 543 
nome dos membros da Junta Interventora, pelo apoio recebido do Plenário, do Presidente 544 
e funcionários do CFA, que estiveram no Regional e deram a sua colaboração, 545 
procurando sanar ao máximo os problemas que todos tomaram conhecimento ao longo 546 
do período de um ano e dois meses que estiveram à frente da gestão do CRA, com 547 
doação e renúncia de diversas coisas, principalmente da família. Ressaltou o seu desejo 548 
em deixar o seu agradecimento pela confiança de todos, principalmente do Presidente 549 
Mauro Kreuz, que não mediu esforços para apoiar de todas as formas durante o período 550 
em que a Junta Interventora esteve à frente da gestão do Regional. O Presidente Mauro 551 
Kreuz agradeceu as palavras e a consideração. 552 
 553 

 O Cons. Diego Costa notificou que a Coordenadora, RP Renata Ferreira, da CDI, agora 554 
Câmara de Comunicação e Marketing, concluiu em julho o curso de Administração e está 555 
providenciando o seu registro junto ao CRA-DF, pois soube que houve uma preocupação 556 
quanto ao nome da Câmara por conter “Marketing”, por ser do campo da Administração, 557 
notificando que a Coordenadora está totalmente credenciada e qualificada para 558 
coordenar a Câmara. O Presidente Mauro comentou ser uma belíssima notícia, que além 559 
de Relações Públicas a Coordenadora é também Administradora. 560 
 561 

 O Ouvidor José Carlos Colares, em agradecimento, ratificando o pedido da Cons. Claudia 562 
Stadtlober, sobre o pedido do Amazonas que contemplou com o Ministro publicando a 563 
portaria nomeando o colega Adm. Doutor Paulo Sérgio Dinis para o CONAES, citando ser 564 
uma pessoa muito próxima e o mesmo se colocou à disposição do Conselho para o que 565 
for necessário. O Presidente Mauro Kreuz congratulou-se com a notícia e disse ser 566 



 
 
 
 

 

positivo ter um contato próximo na CONAES, um órgão relevante na avaliação da 567 
educação superior. 568 
 569 

 O Cons. Jorge Humberto mencionou sobre a presença física do Plenário após tanto 570 
tempo e acredita que em algum momento na cabeça de cada um deve ter passado o 571 
pensamento de que não veria mais ninguém, citou que ao estar na sede do CFA a 572 
emoção foi muito forte e se conteve, expondo que sentiu falta de todos. Ao Cons. Marcos 573 
Kalebbe, declarou que pode parecer pouco, mas as Diretorias que virão perceberão a 574 
importância do Regimento, aprovado nesta reunião, que é o norte da instituição, citando 575 
que sempre que se convoca alguém para trabalhar neste setor há dificuldades por ser 576 
“apurrinhativo” e quase uma adivinhação do futuro e neste momento de pandemia em 577 
que não se sabe como será o futuro, até no que condiz à PEC 108, o Cons. Marcos 578 
Kalebbe se arriscou e fez um belo trabalho, citando que no futuro lembrarão dessa 579 
Comissão com muito louvor. Parabenizou fortemente a Comissão pelo trabalho realizado 580 
neste contexto. O Presidente Mauro Kreuz agradeceu as palavras e a consideração. 581 
 582 

 A Cons. Norma Sueli agradeceu a cobertura feita pela CDI na posse do Adm. Hélio Tito, 583 
agradecendo pela matéria excelente divulgada nos meios de comunicação. 584 
 585 

 O Cons. Jorge Cavalcante manifestou seus agradecimentos aos pares, citando ser 586 
gratificante estar com todos e espera reencontra-los em breve. 587 
 588 

5. AGENDA PARA A PRÓXIMA REUNIÃO 589 
 4ª Reunião Plenária, no dia 22 e 23/10/2020, em Brasília/DF. 590 

 591 
 592 

6. ENCERRAMENTO 593 
O Presidente Mauro Kreuz agradeceu a presença e a dedicação de todos, dando por 594 

encerrada a reunião.  595 
 
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 


