
 
 

 

ATA DA 1ª ASSEMBLÉIA DE PRESIDENTES DO SISTEMA CFA/CRAS EM 2020 1 
 2 
 3 

DATA: 12 e 13 de março de 2020 4 
HORÁRIO: 09h às 18h (12/03) e das 09h às 12h (13/03) 5 
LOCAL: Hotel Sonata de Iracema, Fortaleza/CE. 6 
  7 
PARTICIPANTES 8 
A – Presidentes/Representantes de CRAs presentes 9 
1. Adm. Ana Cristina Ferreira de Araújo – CRA-AC  10 
2. Adm. Jociara Márcia da Silva Correia – CRA-AL 11 
3. Adm. Inácio Guedes Borges – CRA-AM 12 
4. Adm. Tânia Maria da Cunha Dias – CRA-BA 13 
5. Adm. Leonardo José Macedo – CRA-CE 14 
6. Adm. Udenir de Oliveira Silva – CRA-DF 15 
7. Adm. Flávio Celso Santos Rosa – CRA-ES – Representante 16 
8. Adm. Samuel Albernaz – CRA-GO 17 
9. Adm. José Samuel de Miranda Melo Júnior – CRA-MA 18 
10. Adm. Rogério Elói Gomes Bezerra – CRA-MS 19 
11. Adm. Jehu Pinto de Aguilar Filho – CRA-MG 20 
12. Adm. Amilcar Pacheco dos Santos – CRA-PA – Presidente da Junta Interventora 21 
13. Adm. Geraldo Tadeu Indrusiak da Rosa – CRA-PB 22 
14. Adm. Sérgio Pereira Lobo – CRA-PR 23 
15. Adm. Joel Cavalcanti Costa – CRA-PE – Representante 24 
16. Adm. Roberthy dos Santos Barbosa – CRA-PI 25 
17. Adm. Leocir Dal Pai – CRA-RJ – Representante 26 
18. Adm. Kate Cunha Maciel – CRA-RN 27 
19. Adm. Claudia de Souza Pereira Abreu – CRA-RS 28 
20. Adm. Marcos Tadanori Ito – CRA-RO 29 
21. Adm. Saturnino Moraes Ferreira – CRA-RR 30 
22. Adm. Paulo Sérgio Jordani – CRA-SC  31 
23. Adm. Roberto Carvalho Cardoso – CRA-SP  32 
24. Adm. Sidney Vasconcelos Andrade – CRA-SE 33 
25. Adm. Francisco Almeida Costa – CRA-TO 34 

 35 
B – Ausências justificadas (Presidentes) 36 
1. Adm. Herlígenas Corrêa de Oliveira – CRA-AP 37 
2. Adm. Maurílio José Martins Inês – CRA-ES 38 
3. Adm. Hélio Tito Simões Arruda – CRA-MT 39 
4. Adm. Mauri Vieira Costa – CRA-PE 40 
5. Adm. Wallace de Souza Vieira – CRA-RJ 41 
 42 
  43 

ASSUNTOS EM DISCUSSÃO 44 
 45 
 46 

1. ABERTURA 47 
O Adm. Mauro Kreuz, Presidente do CFA, cumprimentou os presentes e deu boas 48 

vindas aos Presidentes dos CRAs e aos Diretores Executivos do CFA. Citou assuntos 49 
pautados a serem tratados, passando a palavra ao Vice-Presidente do CFA, Cons. Rogério 50 
Ramos, que destacou a tramitação da PEC 108/2019, ressaltando a necessidade da união 51 
de todo o Sistema CFA/CRAs em prol da profissão. Enfatizou a atuação guerreira e forte do 52 
Presidente Mauro Kreuz na restauração financeira do CFA e, além de cuidar destas 53 
questões, está atento aos problemas externos que interferem no campo da Administração. 54 



 
 

 

Com a palavra, o Cons. Rogério Cristino, Diretor da CAF/CFA, manifestou a sua 55 
satisfação em receber em seu Estado a Assembleia de Presidentes, saudando a todos e 56 
dando-lhes boas vindas. O Presidente do CRA-CE, Adm. Leonardo Macedo, citou que após 57 
seis anos o Ceará recebeu novamente os Presidentes dos Regionais para sediar mais um 58 
encontro, manifestando a sua satisfação em recebê-los. Comentou que nas universidades 59 
do Estado cerca de apenas 30% dos egressos sabem da existência do Sistema CFA/CRAs 60 
e, pensando nisso, foi criado o CRA itinerante para tornar o Regional presente. Informou que 61 
todos os editais de concursos públicos do Estado são analisados e o Regional vem lutando 62 
continuamente pelo espaço do profissional de Administração. Na oportunidade, informou 63 
que faz parte da programação a realização do ERPA – Encontro Regional de Profissionais 64 
de Administração, convidando a todos a participarem do evento.  65 

O Presidente Mauro Kreuz citou a presença da Vice-Presidente do CRA-CE, Adm. Rita 66 
Maria Silveira da Silva; do Ex-Conselheiro do CFA, Adm. Ramiro Carbalhal; dos 67 
Administradores Flávio Celso Santos Rosa, representante do CRA-ES; Joel Cavalcanti, 68 
representante do CRA-PE, e Leocir Dal Pai, representante do CRA-RJ. Na sequência, no 69 
âmbito do CFA, informou que o Adm. Joaquim Luciano assumiu a Superintendência do CFA 70 
em conjunto com a Coordenadoria da CAF/CFA. Relatou que foi feita a nova estruturação 71 
do CFA, tendo sido extinta a Coordenadoria de Apoio Administrativo, que passará a ser 72 
gerida pelo CRH, agora nominada CRHA – Coordenadoria de Recursos Humanos e Apoio 73 
Administrativo, além disso, foram excluídas, por decisão da Diretoria Executiva, outras duas 74 
sessões das Câmaras de Desenvolvimento Institucional (CDI) e de Relações Internacionais 75 
e Eventos (CRIE). Informou, ainda, que foi feita a negociação com o Sindicato dos 76 
Empregados do CFA (Sindecof) para o fechamento do Acordo Coletivo de Trabalho, com 77 
ajuste salarial na ordem de 4,44% (pelo INPC).  78 

Na sequência, o Presidente Mauro Kreuz noticiou que fez a avaliação da performance 79 
financeira do CFA, adiantando que houve queda na arrecadação em muitos Regionais, que 80 
traduziu no impacto direto na queda no repasse das cotas partes dos CRAs ao CFA. Sobre 81 
o desempenho, esclareceu que treze Regionais tiveram crescimento (20,1%) e treze 82 
Regionais tiveram queda na arrecadação.  83 

O Adm. José Samuel Mello Júnior ressaltou a necessidade de verificar os dados 84 
constantes no sistema da Implanta, esclarecendo que têm ocorrido divergências. Sobre o 85 
assunto, o Adm. Udenir Silva esclareceu sobre o fato, relatando que foi verificado que houve 86 
algumas distorções após a migração dos dados do SIFA para o atual sistema da Implanta e 87 
explicou que as pessoas físicas e jurídicas, mesmo em fase de negociação, constam no 88 
sistema como inadimplentes, uma vez que o sistema da Implanta não entende que o 89 
profissional que fez a negociação não é mais inadimplente. Relatou que tais divergências 90 
foram identificadas no CRA-DF, tendo sido tratadas em conjunto com a empresa 91 
responsável e recomendou que os Regionais que operam o sistema façam a verificação dos 92 
dados e notifiquem, se for o caso, a Implanta.  93 

Sobre o tema, o Adm. Samuel Albernaz também comentou sobre dificuldades 94 
encontradas pelo CRA-GO com o sistema da Implanta, citando que a experiência tem 95 
gerado desapontamento em função da emissão de boletos e da migração de dados, que 96 
ainda apresentam inconsistências. Sobre o sistema da Implanta, citaram experiências em 97 
seus Regionais os Presidentes do CRA-SC, Adm. Paulo Sérgio Jordani; Presidente do CRA-98 
RR, Adm. Saturnino Moraes Ferreira, que citou a necessidade de cada Regional se 99 
debruçar sobre o modelo de negócio, revisar a regra e reestruturá-lo, se necessário, 100 
destacando que os problemas existentes estão diluídos entre os sistemas que foram 101 
utilizados pelos Regionais e enfatizou que o CFA não tem como resolver essas questões, 102 
sendo, portanto, necessário cada um “enfrentar o seu leão”. Manifestaram, ainda, os 103 
Presidentes do CRA-PR, Adm. Sérgio Lobo, e do CRA-MA, Adm. José Samuel de Melo 104 
Júnior (MA), que também citaram situações ocorridas nos Regionais. 105 

Na sequência, houve a apresentação do Projeto Colcha de Retalhos, uma parceria do 106 
CRA-CE com o Governo, que possibilita gerar oportunidades de sustento para mulheres em 107 
situação de vulnerabilidade socioeconômica e possam aprender e desenvolver novas 108 
habilidades, além de mostrar opções para a geração de emprego e renda. O projeto inclui a 109 
confecção de produtos e a comercialização dos mesmos, levando a ações de 110 
empreendorismo. Foi apresentado vídeo sobre o projeto e feita a demonstração de produtos 111 



 
 

 

confeccionados pelas integrantes. A Adm. Janaína Fernandes, Coordenadora geral do 112 
Projeto, manifestou seus agradecimentos ao Presidente do CRA-CE pela oportunidade. 113 
 114 
2. Apreciação da Ata da 2ª Assembleia de Presidentes, realizada no dia 21 de 115 

novembro de 2019, em Belém/PA. Deliberativo 116 
Aprovada, por unanimidade, a ata em apreço sem alterações.  117 

 118 
3. COMUNICAÇÕES/DELIBERAÇÕES 119 
3.1. PEC 108/2019 e seus desdobramentos (Presidente) – Informativo 120 

O Presidente Mauro Kreuz noticiou que o CFA está atuando junto ao Executivo, quase 121 
chegando ao Presidente Jair Bolsonaro, citando que estão sendo colhidas assinaturas de 122 
Parlamentares para apresentação de uma nova proposta do Conselhão. O Conselho 123 
Federal está trabalhando fortemente em todas as frentes, com o auxílio do Sr. Genner 124 
Moraes da empresa Parlamento Assessoria. 125 

 126 
3.2. Apresentação do SEI e Implanta (Adm. Luciano) – Informativo 127 

O Adm. Joaquim Luciano apresentou dados referentes à utilização dos sistemas SEI e 128 
Implanta. Quanto ao SEI, foi informado que os CRAs do Maranhão, Paraíba, Paraná, Santa 129 
Catarina, Amapá e Pernambuco aguardam a implantação do sistema, além disso, foi 130 
apresentada a estatística dos documentos gerados e recebidos por órgão no período de 131 
01/01 a 09/03/2020 (especificado por Regional, incluindo o CFA), liderado pelo CRA-MG, 132 
com 3.336 processos, tendo sido citado que o CRA-RS possui apenas 9 processos, 133 
prosseguindo com a apresentação da estatística de documentos gerados e recebidos no 134 
mesmo período, trazendo, ainda, informações sobre o processo de migração para a 135 
utilização do sistema da Implanta dos Regionais usuários. 136 

Sobre o tema, manifestaram a Adm. Claudia Abreu (RS), que comentou sobre a 137 
migração do SISDOC para o SEI, dentre outros assuntos envolvendo o sistema da Implanta; 138 
a Adm. Ana Cristina Ferreira de Araújo (AC), que parabenizou a equipe de implantação do 139 
SEI que esteve no CRA-AC, destacando que o mesmo está sendo utilizado no Regional que 140 
contou com a dedicação da equipe; e o Adm. Francisco Costa, Presidente do CRA-TO, que 141 
comentou que o Regional abraçou a causa e tem utilizado o sistema que tem trazido maior 142 
celeridade na tramitação dos processos, sendo esta uma grande ferramenta. Na ocasião, foi 143 
feita a entrega do certificado ao Presidente e Vice-Presidente do CFA pelo apoio e 144 
reconhecimento à equipe de implantação do SEI.  145 

 146 
3.3. Cronograma para implantação do sistema SEI, novo layout do site (modelo CFA e 147 

CRA-SE) e Programa MPE’s (CRA-PB)  148 
O Adm. Geraldo Indrusiak comentou que, de acordo com informações da Implanta, o 149 

SISDOC não possibilita a geração de processo com ordem cronológica dos documentos e 150 
destacou ser importante a utilização do sistema SEI para controle dos processos 151 
administrativos. Sobre o site, comentou que o Ministério Público e o TCU têm feito 152 
cobranças quando à mudanças no seu layout com o objetivo de melhorar o Portal da 153 
Transparência e atendimento às necessidades de informações da sociedade. Notificou, 154 
ainda, que o CRA-PB tem interesse em participar do Programa de Capacitação para Micro e 155 
Pequenas Empresas, citando que o Regional não foi contemplado no sorteio e ficou para o 156 
último grupo, que realizar-se-á em 2020. Sobre o assunto. o Presidente Mauro Kreuz 157 
informou que serão tomadas as providências para concluir o projeto e oportunizar para que 158 
os seis regionais restantes recebam, assim que possível, a capacitação de MPEs. 159 

 160 
3.4. Anuidade diferenciada para os profissionais aposentados. (CRA-SP) 161 

O Adm. Roberto Cardoso apresentou proposta para que a anuidade seja diferenciada 162 
para profissionais aposentados. Em discussão, manifestaram-se a respeito o Adm. Jehu 163 
Aguilar (MG), que sugeriu, ainda, um teto inicial, inclusive para estudantes; Adm. Tânia Dias 164 
(BA); Adm. Leocir Dal Pai (RJ), Adm. Joel Cavalcanti (PI), Adm. José Samuel Mello Júnior 165 
(MA), que concordou com a proposta para aposentados, mas citou que é preciso pensar 166 
sobre a questão da gratuidade para estudantes, citando que estes em boa parte não têm o 167 
sentimento de pertencimento, sendo necessário avaliar formas de despertar esse anseio. 168 



 
 

 

Sobre o assunto, o Adm. Roberto Cardoso esclareceu que o beneficio deverá ser 169 
solicitado pelo profissional. Quanto aos estudantes, sobre a gratuidade mencionada, 170 
entende que o Sistema deve trabalhar para aproximar o egresso do Sistema CFA/CRAs até 171 
o fim do curso, e terá a carteira de estudante e, ao se graduar, continua registrado como 172 
profissional. O Adm. Leonardo Macedo comentou que o profissional só se registra pela 173 
obrigatoriedade, não pela vontade. Em referência, o Adm. Francisco Costa comentou que o 174 
CRA-TO tem contato hoje com todos os acadêmicos do Estado e ao colocar a gratuidade 175 
houve uma resposta bastante positiva. Entende ser este um investimento para que os 176 
futuros profissionais estejam inseridos no Sistema CFA/CRAs, o estudante tem acesso a 177 
todos os benefícios direcionados ao profissional, inclusive acesso a eventos e aos 178 
benefícios. Houve manifestação, ainda, do Adm. Amilcar Pacheco, Adm. Leocir Dal Pai e 179 
Adm. Jociara Correia.  180 

Na oportunidade, o Diretor da CFR, Cons. Carlos Alberto Ferreira Júnior, comentou 181 
sobre os temas recorrentes acerca da Fiscalização, como os temas que cercam a Carteira 182 
de Identidade Profissional, citando que na próxima plenária será abordada a CIP Digital para 183 
a aprovação do modelo, porém esta não substituirá o modelo físico que deverá ser emitida 184 
normalmente. Foi recomendado que o tema seja analisado pelas Câmaras CFR e CAF. 185 

  Na ocasião, foi registrada a presença do Adm. Honor Torres Filho, Ex-Conselheiro 186 
Federal do Estado do Ceará. 187 

 188 
3.5. Análise e disciplina pelo CFA, da atuação das ações de fiscalização do exercício 189 

profissional face à Lei 13.869/2019 (Lei de Abuso de Autoridade). (CRA-BA) 190 
A Adm. Tânia Dias propôs que fosse feita uma normatização sobre autuações, 191 

levando em consideração o que foi discutido no ENAF. Com a palavra, o Cons. Carlos 192 
Alberto Ferreira Júnior informou que está sendo construída uma norma sobre segurança de 193 
dados e lembrou que naquela oportunidade foram discutidas questões que permeiam 194 
situações de abuso de autoridade ou que geram embaraços à fiscalização. Sobre o assunto, 195 
o Adv. Marcelo Dionísio comentou que entende que a Lei de abuso de autoridade não se 196 
aplicaria no caso dos Conselhos Profissionais, pois remete mais ao âmbito criminal, trata-se 197 
de um abuso efetivamente no sentido constranger a prestar depoimento, dentre outras 198 
situações afins. No caso dos Conselhos seria muito difícil chegar numa situação neste 199 
contexto. Sobre a questão da segurança de dados, no que tange à legislação, comentou 200 
que não alcança os Conselhos Profissionais, tendo em vista que possuem legitimidade, ou 201 
seja, por delegação da União tem poder de polícia e finalidade específica, dois fundamentos 202 
que amparam a atuação dos Conselhos Profissionais de modo que não se enquadra na 203 
vedação à proteção dos dados, desde que, obviamente, atue dentro dos limites da 204 
legislação que os regula. Esclareceu que se houver situação que extrapole e gere um 205 
vazamento de dados alheios aos interesses do órgão, neste caso poderá haver o 206 
enquadramento da legislação em questão. Foi solicitado pelo Presidente Mauro Kreuz que o 207 
tema fosse anotado para ser tratado na reunião do Conselhão. Na sequência, houve 208 
manifestação de Presidentes a respeito. 209 

O Cons. Carlos Alberto Ferreira Júnior comentou sobre a parceria do CFA com a 210 
Receita Federal, sendo este um convênio guarda-chuva e cada Regional poderá aderir, o 211 
que para a pessoa física será um grande avanço. Comentou que o CFA também irá 212 
contratar os serviços do Big Data para auxiliar nos serviços de consulta nas situações de 213 
cancelamentos de registro, dentre outros. O Presidente Mauro Kreuz comentou que seguirá 214 
o rito para que seja firmado o Convênio e posteriormente dará noticias.  215 

Com a palavra, o Adm. Samuel Albernaz (GO) comentou que vê positivamente a 216 
celebração do convênio, que possibilitará grandes benefícios para os Conselhos Regionais. 217 
Adm. Paulo Jordani (SC) comentou sobre a necessidade de não esperar tanto pelo CFA, 218 
citando a possibilidade de o Regional tomar suas providências de acordo com suas 219 
necessidades, cabendo ao Regional fazer a sua própria análise.  220 

 221 
3.6. Programa Preparatório para Aposentadoria e Pós-Carreira (PROA). (CRA-RJ) 222 

O Adm. Leocir Dal Pai, representando o CRA-RJ, informou sobre o referido Programa 223 
que gera grande impacto na vida do profissional no momento de passar para a inatividade 224 
ao sair do mercado de trabalho. O programa oferece orientação, aconselhamento pessoal e 225 



 
 

 

profissional, iniciado no dia 07/03/2020. Ressaltou que caso haja interesse poderá entrar em 226 
contato com o CRA-RJ, com o Presidente Wallace que coordena o projeto. 227 

Com a palavra, o Cons. Gilmar Camargo comentou que, baseado na proposta do 228 
Adm. Wallace Vieira, foi feita uma programação para a realização de um debate com esta 229 
temática e o desdobramento prevista para este ano, em virtude dos recursos disponíveis, o 230 
debate deverá ser realizado de forma virtual e o resultado final será o projeto implantado 231 
pelo CRA-RJ. Serão convidadas duas entidades para participar do debate uma de 232 
investimento e outra de previdência privada para oferecer alternativas e modelos disponíveis 233 
no mercado como preparação. 234 

 235 
3.7. Clínica de Consultoria Organizacional On-line. (CRA-RJ) 236 

O Adm. Leocir Dal Pai (RJ) informou que o CRA-RJ possui equipe de atendimento 237 
online para assuntos jurídicos de interesse da Administração, que orienta a atuação 238 
profissional. Os serviços disponibilizados aos registrados para a transmissão de informação 239 
e orientação em tempo real quanto ao exercício da profissão, sobre problemas profissionais 240 
e/ou organizacionais, também disponibilizado aos Regionais que tiverem interesse. O 241 
Presidente Mauro Kreuz solicitou que sejam repassados os cumprimentos ao Adm. Wallace 242 
pelas ações mencionadas. 243 

 244 
3.8. Convite FOGESP 2020 (CRA-MG) 245 

O Presidente Jehu Pinto de Aguilar Filho (MG) apresentou os preparativos para o 246 
FOGESP, fez a apresentação do vídeo institucional sobre o evento, convidando os 247 
Presidentes de CRAs e Conselheiros Federais a participarem em Belo Horizonte.  248 

Na ocasião, o Adm. Jehu Aguilar levantou as questões em torno do Coronavírus, 249 
destacando que a Organização Mundial de Saúde declarou estado de pandemia em virtude 250 
da doença, o que impõe medidas de restrição para lidar com os riscos de contaminação. O 251 
Cons. Gilmar Camargo comentou sobre a questão e citou que o evento carrega a imagem 252 
do Sistema CFA/CRAs e anunciou que neste contexto a Missão à França está sob análise 253 
também, uma vez que representantes daquele País sinalizou que o governo proibiu a 254 
realização de eventos e aglomerações de pessoas em virtude dos riscos de contaminação, 255 
citando que no Brasil a grande preocupação é a estrutura para tratamento de saúde de 256 
grande número de pessoas contaminadas. Em referência, o Cons. Fábio Macedo 257 
manifestou que seu voto seria pela manutenção do evento, mas é preciso estar atento aos 258 
acontecimentos atuais. Sobre o assunto, manifestaram a respeito a Cons. Claudia 259 
Stadtlober que, como Coordenadora do curso de Medicina da Universidade do Rio Grande 260 
do Sul, sinalizou que a situação deverá se agravar e em sete dias deverá se alcançar uma 261 
progressão ainda maior de casos, estando o Brasil em situação vulnerável com relação ao 262 
potencial de atendimento insuficiente para atender uma situação como já está ocorrendo em 263 
outros países, sugerindo que se aguarde a evolução da situação. Manifestaram também 264 
sobre o assunto os Adm. José Samuel, Inácio Borges e Tânia Dias, que destacou que o 265 
FOGESP está agendado para outubro e, se no Brasil, a exemplo da China, tiver a mesma 266 
curva, na ocasião do evento deverá estar mais tranquila a situação, ressaltando que as 267 
providências para a realização do evento estão sendo tomadas, entretanto, espera que o 268 
evento também seja inserido na análise. O Adm. Ramiro Carbalhal informou que a 269 
Comissão local já montou toda a estrutura e se reunirá com a comissão nacional para 270 
concluir a programação, definir hotéis e locais. Destacou que há providências a serem 271 
tomadas que dependem da decisão de realizar ou não, como a reserva do espaço e o 272 
pagamento dos compromissos já firmados, tendo em vista que não se pode esperar em 273 
razão da necessidade de reservas.  274 

O Adm. Saturnino Ferreira (RR) comentou que possivelmente Belo Horizonte estará 275 
no “olho do furacão” no período, citando a necessidade de se pensar na responsabilidade 276 
social, caso, por ventura, ocorra algum contágio durante o evento o fato poderá ser negativo 277 
para o sistema com possível responsabilização. A Cons. Gracita Hortência, Diretora da 278 
CEPE/CFA, sugeriu que essa questão seja analisada com total atenção, levando em 279 
consideração as orientações do Ministério da Saúde, ressaltando que em um evento como 280 
este há presença de profissionais e alunos e o sistema poderá ser responsabilizado caso 281 
haja contágio de pessoas que estavam presentes em um evento do Sistema CFA/CRAs. A 282 
Cons. Claudia Abreu sugeriu que sejam suspensos os eventos no primeiro semestre e 283 



 
 

 

reavaliar a situação no segundo semestre. O Adm. Fábio Macedo comentou que a situação 284 
foge do controle e por isso já há decisões, inclusive em âmbito judicial sobre ressarcimento 285 
de valores pagos em razão da necessidade de cancelamento de vôos, eventos e viagens.  286 

Após a exposição de todos os pontos de vista e analisados os riscos quanto à 287 
disseminação do coronavírus, ressaltando as orientações do Ministério da Saúde e da OMS 288 
foi aprovado o adiamento do FOGESP para 2021. Na sequência, foi adiado também a 289 
realização do ERPA SUL para os dias 04 e 05 de junho de 2021, tendo sido acordado que o 290 
ENBRA manterá previsto para ocorrer nas datas já estabelecidas. Foi decidido que o 291 
Presidente Mauro Kreuz fará uso da prerrogativa da Presidência para oficializar a decisão “a 292 
doc” da plenária para respaldar os CRAs de Minas Gerais e Paraná sobre os eventos 293 
adiados. 294 
 295 
3.9. Encontro Regional de Profissionais de Administração do Centro Oeste – ERPA. 296 

(CRA-MS) 297 
O Adm. Rogério fez a apresentação da realização do evento, citando que o mesmo 298 

será realizado em Bonito/MS, que possui hotelaria, aeroporto e boa estrutura para a 299 
realização do evento. Será feito o traslado de Campo Grande para Bonito via terrestre. 300 
Previsão para os dias 20 e 21 de agosto, a ideia seria antecipar as atividades para um dia e 301 
fazer a realização do evento após a realização das reuniões previstas – DIREX – terça, 302 
Plenária – quarta, ERPA – quinta, segunda e sexta para o deslocamento. O Presidente 303 
comunicou que a principio não há impedimentos, entretanto devido a mudanças que 304 
recaiam sobre o calendário, será necessário a deliberação do Plenário. 305 

 306 
3.10. Taxa de Cancelamento de registro. (CRA-AC) 307 

A Adm. Ana Cristina Araújo questionou sobre a proporcionalidade do pagamento do 308 
duodécimo. Relatou que a taxa de cancelamento era o mesmo valor da licença, porém a 309 
resolução normativa foi alterada para deixar o valor da licença menor que a taxa de 310 
cancelamento e solicitou avaliação quanto à questão do duodécimo, se deve ser paga ou 311 
não.  Sobre o tema, o Adm. Fábio Macedo citou a legislação que salienta que não se pode 312 
impedir a associação de profissional, o que é livre.  313 

Em esclarecimento, o Assessor Jurídico do CFA, Adv. Marcelo Dionísio, comentou que 314 
a legislação mencionada pelo Cons. Fábio trata do não impedimento à associação, que é 315 
livre, entretanto, a vinculação ao Conselho Profissional não é algo associativo, trata-se de 316 
inscrição compulsória para o exercício legal da atividade profissional. Acrescentou que o 317 
pagamento de duodécimos não pode ser óbice ao cancelamento. 318 

 319 
3.11. Cobranças de Créditos (Adm. Flávio Abreu – CRA-RS)  320 

O Adm. Flávio Abreu fez uma exposição sobre execução fiscal. Esclareceu que 321 
compete à Justiça Federal processar e julgar a execução fiscal promovida por Conselho de 322 
Fiscalização Profissional (súmula 66). Expôs sobre a natureza jurídica dos Conselhos de 323 
Fiscalização Profissional (pessoa jurídica de direito público) e das anuidades (tributo, que é 324 
toda prestação pecuniária compulsória, em moeda), conforme a legislação em vigor. A partir 325 
dessas premissas, relatou que a Comissão tem se debruçado sobre o tema.  326 

Fez breve relato sobre o processo de auditoria realizado pela equipe de Auditoria do 327 
CFA, citando os documentos analisados, relatórios analíticos. Quanto às análises, foi 328 
constatada a possibilidade que a escrituração da dívida ativa não contemplasse a 329 
escrituração da oneração. Entende-se por valor originário o que corresponda ao total do 330 
débito excluídas as parcelas relativas à atualização monetária e aos encargos do art. 1º (Lei 331 
5.421/1968). Sobre oneração, foi dito que na Lei 6.830/1980, no seu art. 2º trata sobre o 332 
tema. No manual de contabilidade aplicada ao setor público, conforme portaria STN 333 
840/2016, além da portaria MF 634 e da RN CFA 290/2004, que definia a dívida ativa dos 334 
Conselhos Regionais foi revogada. Em resumo, na atualização monetária, sendo o 335 
indexador a UFIR teve início em janeiro/1992 e término em outubro/2000; IPCA-E início em 336 
novembro/2000 a setembro de 2011; INPC início em outubro 2011 até os dias atuais. Tratou 337 
ainda sobre juros de mora, multa de mora, demonstrando a legislação atual em vigor que 338 
trata da cobrança, dentre outras observações feitas que abranjam o tema. 339 

Sobre o resultado das análises, o relatório da dívida ativa abrange 31.418 registros, 340 
destes 1.172 registros repetidos (apêndice 14) sendo: 1.061 duplicados, 88 triplicados, 15 341 



 
 

 

quadruplicados, 8 quintuplicados. Citou que há problemas conceituais para tratar da dívida 342 
ativa. Feita demonstração do relatório e citou que até o final do ano de 2019 a Assessoria 343 
Jurídica analisou 4.354 processos. Foram encontrados em relação a pessoas jurídicas, 396 344 
faltas de correspondência entre os dados de execuções fiscais e o relatório da dívida ativa, 345 
o que significa que não há informações suficientes para encontrar os dados da execução 346 
fiscal do relatório. Para as pessoas físicas: 770 falta correspondência entre os dados 347 
levantados, 14 registros constavam como cancelados, 1.519 constam como estando em 348 
execução fiscal, porém sem data especificada. Citadas as perdas prováveis e 349 
demonstrações contábeis. Ao final, esclareceu que a Comissão teve o propósito de ajustar 350 
relatórios para que a dívida ativa possa ser gerenciada, além de analisar também em 351 
conjunto com a Implanta.  352 

Sobre o assunto, manifestou o Adm. Sérgio Lobo, que questionou sobre a 353 
responsabilidade que recai sobre o gestor do Regional. Em esclarecimento, o Adv. Marcelo 354 
Dionísio comentou que o caso da problemática que envolve o Sistema não vislumbra, a seu 355 
ver, neste contexto, a responsabilização do gestor, citando que a responsabilidade 356 
administrativa e financeira dos regionais recai aos Presidentes. A lei diz que recai sob a 357 
responsabilidade do gestor o ato de agir com negligência. O Presidente Mauro Kreuz 358 
solicitou que a Assessoria Jurídica faça uma análise sobre a questão da responsabilidade 359 
do gestor para definir uma orientação a ser compartilhada com os Presidentes dos CRAs. 360 
Com a palavra, a Adm. Claudia Abreu comentou que o CRA-RS possui agora a gestão da 361 
dívida ativa, destacou a necessidade de os Presidentes estarem bem assessorados também 362 
sobre esta questão. 363 

O Adm. Roberto Cardoso sugeriu aos Presidentes que ao invés de se fazer notificação 364 
por AR que sejam feitas por e-mail, que tem valor documental comprobatória com menos 365 
custo, citando que cabe ao profissional manter seus dados cadastrais atualizados no 366 
Regional. O Presidente Mauro Kreuz ressaltou que há uma animosidade no Poder Judiciário 367 
em relação aos Conselhos de Fiscalização Profissional, dada a quantidade de ações que 368 
congestionam os Tribunais. Destacando que é preciso uma diretriz sobre o procedimento a 369 
seguir, com total segurança jurídica, sendo necessário fazer as correções necessárias. 370 
Sobre as questões, o Adm. Flávio Abreu esclareceu que a Resolução escrita resolve a 371 
questão do AR, citando que há a previsão da utilização também de aplicativo, como o 372 
WhatsApp. Ainda sobre o tema, o Adm. Roberto Cardoso se comprometeu a fazer o 373 
encaminhamento da legislação que possui aos Presidentes dos Regionais.  374 

O Presidente Mauro Kreuz esclareceu que a “anatomia” dos problemas são comuns 375 
aos Regionais e por isso foi solicitada a presença do Adm. Flávio Abreu para fazer os 376 
esclarecimentos sobre o assunto. Ao final, o Presidente agradeceu a presença e a 377 
colaboração do Adm. Flávio Abreu nos trabalhos e pela palestra proferida, de suma 378 
importância para todo o Sistema CFA/CRAs. 379 

 380 
3.12. Projeto de recuperação de crédito e criação de resolução CFA. (CRA-ES) 381 

O Adm. Maurílio José Martins Inês (ES) expôs que o índice de inadimplência nos 382 
Conselhos Regionais de Administração vem crescendo e que em reunião com os Diretores 383 
de Secretaria das varas federais, no Espírito Santo, o assunto foi tido como ação bastante 384 
recomendada. A proposta se refere ao projeto de recuperação de créditos alinhado à 385 
criação de normativa no Sistema, possibilitando os Regionais a promoverem conciliação de 386 
débitos, com regras, percentual de descontos nos juros, multa e correção monetária, 387 
previsão para os casos de devedores contumazes e insolvíveis, tendo em vista que a 388 
Resolução CFA 563/2019 será revogada em abril de 2020. 389 

Citou, ainda, que o Ministério Público e o Tribunal de Contas têm feito cobranças 390 
quanto ao layout do site, com o objetivo de melhorar o Portal da Transparência e 391 
atendimento as necessidades de informações da sociedade. Acrescentou que o CRA-PB 392 
tem interesse em participar do Programa de Capacitação para Micro e Pequenas Empresas, 393 
entretanto não foi contemplado no sorteio e compõe o último grupo, que se realizará em 394 
2020. Propôs a extensão do prazo da Resolução 563 até 31/12/2020. 395 

Com a palavra, o Presidente Mauro Kreuz informou que foi feita a avaliação da 396 
Resolução Normativa pelo Adm. Flavio Abreu e o Adv. Marcelo Dionísio, conforme 397 
apresentação. Informou que as solicitações serão analisadas pela CAF, pela Assessoria 398 
Jurídica para que tomem forma e sejam analisada pelo Plenário do CFA. Na ocasião, o 399 



 
 

 

Cons. Carlos Alberto Ferreira Júnior informou que encaminhará a minuta para que os 400 
Regionais deem suas contribuições. 401 

 402 
3.13. Projeto de Lei para criação de Diário Eletrônico do CFA e dos CRAs (CRA-ES) 403 

O Adm. Maurílio José Martins Inês propôs que a criação de Projeto de Lei visando 404 
instituir o Diário Eletrônico do Sistema CFA/CRA’s semelhante ao existente na OAB, para a  405 
publicação de atos, notificações e decisões emanadas pelo próprio Sistema CFA/CRAs. Em 406 
referência, o Adm. Leonardo Macedo esclareceu que a legislação atual não permite tais 407 
medidas e por isso não vê ser oportuno no momento tal intenção. Sobre o tema, o Adm. 408 
Roberto Cardoso esclareceu sobre os procedimentos atuais, citando que o Sistema 409 
CFA/CRAs está inserido no cumprimento da Lei da Transparência, destacando que não há 410 
publicação em jornal. Ressaltou que o CRA-SP tem se esforçado para que os documentos, 411 
inclusive as atas das Plenárias do Regional sejam eletrônicas e nada em papel, assim, não 412 
vê necessidade para tal proposta.  413 

Em visto do que foi abordado e diante dos posicionamentos, o Presidente Mauro 414 
Kreuz comentou que se posteriormente for viável, o assunto poderá ser abordado 415 
novamente.  416 

 417 
3.14. RN 543, de 26/04/2018 “Dispõe sobre o registro de estudantes da Administração 418 

e cursos conexos no Conselho Regional de Administração (CRA) e dá outras 419 
providências”. (CRA-RR) 420 
O Adm. Saturnino Ferreira propôs alteração do art 7º da RN 543/2018, que a validade 421 

seja por dois anos ou até o término do curso. Em esclarecimento, o Cons. Carlão comentou 422 
que o prazo foi pensado em razão do tempo de estágio, a princípio de dois anos (na mesma 423 
empresa).  424 

Sobre o assunto, o Presidente Mauro Kreuz explicou que há um equivoco conceitual, 425 
uma vez que não há correlação com o estágio e se a análise foi feita por este viés, a 426 
Resolução deverá ser reavaliada de fato, uma vez que o conceito não tem relação com o 427 
registro.  428 

Cons. Fábio Macedo destacou a necessidade de deixar claro na Resolução que o uso 429 
da CIP será destinada ao estudante enquanto estiver na condição de estudante dos cursos 430 
do campo de Administração e o uso da mesma deve ser apenas nestas condições, 431 
incorrendo em crime a quem utilizar a carteira de identificação profissional caso os requisitos 432 
não sejam plenamente atendidos.  433 

Ao final, foi notificado que a questão está sob a responsabilidade da CFR que fará a 434 
análise e as correções necessárias. 435 

 436 
3.15. ERPA SUL 2020. (CRA-PR) 437 

Tema abordado em conjunto com o item 3.8 desta ata. Em decisão, o evento foi 438 
adiado para 04 e 05 de junho de 2021, em razão das recomendações do Ministério da 439 
Saúde e da OMS quanto à pandemia do coronavírus. 440 

 441 
3.16. Informações sobre o Pós-ENAF. (CFR) 442 

O Cons. Carlos Alberto Ferreira Júnior comentou sobre a sua visita ao CRA-RJ para 443 
tratar com o Adm. Francisco de Jesus sobre o tema de perito judicial. Informou que o Poder 444 
Judiciário já enviou o fluxograma de como deverá seguir o procedimento para atender a 445 
demanda do Ministério da Justiça. Foi informado que será assinada a parceria e destacou 446 
que esta ação é muito importante para a profissão e para os profissionais. Sobre a Reforma 447 
Administrativa, destacou que é preciso que o Sistema CFA/CRAs se faça presente nas 448 
discussões.  449 

O Diretor Carlos Alberto apresentou, ainda, planilha com dados referentes aos 450 
resultados já captados após o ENAF, citando o que ocorreu nos Regionais após o Encontro, 451 
demonstrando algumas ações, dobrando os atos de infrações, além do aumento visível na 452 
ação de fiscalização. Destacou que a CFR continua fazendo o acompanhamento. Na 453 
oportunidade, a Adm. Ana Cristina Araújo parabenizou a ação e citou a participação do fiscal 454 
do CRA-AC e os resultados obtidos. O Adm. Inácio Borges parabenizou a CFR pela ação, 455 
citando a importância para os Regionais.  456 



 
 

 

Sobre o assunto, o Adm. Roberto Cardoso comentou que hoje são inúmeros os 457 
CNAES e a estrutura dos Regionais não consegue absorver. Destacou a necessidade de 458 
acesso a informações provenientes de fonte primária, de um aplicativo, um sistema com 459 
dados. No contexto global, sem entrar no mérito, os Regionais estão com a empresa 460 
Implanta, citando que o problema não é do sistema e o gerenciamento das informações. 461 
Assim sendo, propôs desenvolver um processo de fiscalização por meio de CNAES, o 462 
desenvolvimento de um sistema e a experiência poderá ser aplicada como “piloto” no CRA-463 
SP, cujo resultado poderá vir a agilizar o processo de fiscalização e colocou o CRA-SP à 464 
disposição para iniciar o projeto. O Presidente Mauro Kreuz recepcionou a proposta e 465 
informou que a mesma deverá ser analisada pela CFR. 466 

A Adm. Cláudia Abreu comentou sobre o procedimento utilizado no CRA-RS, a 467 
fiscalização tem tido bons resultados e citou jurisprudências geradas no Estado, que 468 
encaminhará à Assessoria Jurídica do CFA. Citou a necessidade de trazer os RTs para o 469 
Conselho e relembrou a responsabilidade dos mesmos. O Adm. Geraldo Indrusiak 470 
esclareceu sobre procedimentos para consulta do capital social, lembrando que os RTs 471 
muitas vezes são dos proprietários das empresas. 472 

O Cons. Carlos Alberto destacou a necessidade de padronização do sistema da 473 
Implanta a fim de evitar que haja 16 sistemas distintos em cada Regional, ressaltando que é 474 
necessário manter a coordenação dos trabalhos junto à Implanta e deverá alinhar tais 475 
premissas juntamente com o Adm. Udenir Silva (CRA-DF) e com a empresa Implanta. 476 
Manifestaram a respeito de forma favorável os Adm. Claudia Abreu, Udenir Silva, Inácio 477 
Borges e Roberto Cardoso. Ao final, o Presidente Mauro Kreuz informou que a CFR tomará 478 
a frente destes assuntos. 479 

 480 
3.17. Programa de Certificação Profissional em Administração do Sistema CFA/CRAs. 481 

(CFP) 482 
O Cons. Mauro Leônidas fez a apresentação sobre o tema, destacando a participação 483 

dos colaboradores dos CRAs e o engajamento dos Conselhos Regionais no processo de 484 
divulgação do Programa de Certificação junto às IES, ao mercado e aos profissionais. Citou 485 
que estão sendo firmados acordos de cooperação com instituições que estarão ofertando 486 
cursos de pós graduação e farão a preparação para o programa de Certificação Profissional 487 
do Sistema CFA/CRAs, citando o grupo “SER Profissional” uma das parceiras.  488 

 489 
3.16. Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Bacharelado em 490 

Administração (CFP) 491 
 Atualização da Resolução CNE/CES n. 4/2005; 492 
 Audiências públicas; 493 
 Encaminhamentos 494 

A Cons. Cláudia Stadtlober relatou a respeito das contribuições recebidas de 495 
Regionais sobre a qualidade de ensino de cursos do campo de Administração. Informou que 496 
as propostas serão consolidadas e juntamente com o resultado dos estudos será constituída 497 
uma proposta que será apresentada formalmente à Câmara de Educação Superior. 498 
Agradeceu as contribuições enviadas pelos Regionais do Amazonas, da Bahia, do Espírito 499 
Santo, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e do Pará, citando, ainda, as propostas 500 
apresentadas pela ANGRAD e pelo CRA-SP. O objetivo é informar os Presidentes e a 501 
comunidade em geral sobre as atividades e por isso serão encaminhadas informações a 502 
respeito.  503 

Sobre o tema, o Adm. José Samuel (MA) comentou que talvez a revolução da 504 
profissão se inicie pelas diretrizes curriculares. Citou que tem ocorrido grande evasão dos 505 
cursos de Administração e redução nos valores cobrados pelas instituições na tentativa de 506 
tornar o curso mais atrativo. Destacou que é preciso rever os conceitos.  507 

 508 
3.17. Programa de Capacitação de Administradores Consultores de MPEs.(CFP) 509 

 Projeto piloto; 510 
 Plano de ação para segundo trimestre de 2020 511 

A Cons. Claudia Stadtlober comentou sobre o projeto piloto da parceria firmada entre o 512 
CFA e o Banco do Brasil para oferta de capacitação em soluções financeiras aos egressos 513 



 
 

 

do Curso de Formação e Capacitação em MPEs oferecido pela FIA. O Cons. Mauro 514 
Leônidas comentou que há uma verba reservada para isso e no dia 22 ou 23 do corrente 515 
mês haverá uma reunião onde a CFP receberá uma resposta sobre a questão. Comentou 516 
que a capacitação é importante para o profissional. Informou que as dificuldades financeiras 517 
do CFA atingiu o projeto, porém tem sido analisadas outras alternativas para viabilizar os 518 
Regionais que ainda estão aguardando a capacitação.  519 

O Adm. Roberto Cardoso (SP) sugeriu que o convênio entre o Regional e o banco, 520 
seja ampliado para incluir a Caixa Econômica para parceria. O Cons. Mauro Leônidas 521 
comentou que a Caixa Econômica foi a primeira a firmar parceria, entretanto, houve 522 
mudanças na gerência e posteriormente o Banco do Brasil firmou parceria e neste caminho 523 
houve avanços. A ideia é atingir um conjunto de Administradores em todo o País. O teste 524 
piloto será realizado em São Paulo e no Distrito Federal. Sobre parceria com o SEBRAE, o 525 
Presidente Mauro Kreuz recomendou que seja feito contato para acertar a agenda nacional. 526 
Foi mencionada algumas dificuldades existentes em alguns estados com a entidade, bem 527 
como parcerias firmadas e boas relações com outros estados. 528 

 529 
3.18. Relato das atividades do CFA/CEPE 530 

A Cons. Gracita Hortência informou que a CEPE está trabalhando para atender as 531 
demandas, citando que já havia a divulgação do GESAE e agora está atendendo as 532 
demandas. Há um acordo de cooperação técnica para ser assinado entre associação CRA-533 
RS e associação brasileira de engenheiros sanitaristas, que deve ser capitaneado por 534 
administradores. Manual de procedimento já com as diretrizes, aguardando apenas as 535 
novas resoluções para finalizar os novos procedimentos. Percebendo a necessidade do 536 
banco de talentos, há como compilar em um sistema único do CFA. Será lançado o CFA 537 
Talentos para levar aos Regionais e aos profissionais, que está sendo estudado. 538 

 539 
3.19. Lançamento da versão do IGM 2020 (CGP) Informativo 540 

O Cons. Fábio Macedo informou sobre o andamento dos trabalhos da CGP. Citou as 541 
ações tomadas pela Câmara, dentre elas informou que no dia 16 do corrente mês o IGM 542 
estará liberado em nova versão para consulta dentro do acesso exclusivo da Administração. 543 
Citou a revisão dos indicadores, ajuste de modelo de apuração de metas e mínimos. 544 
Noticiou que foi feita mudança na nomenclatura do IGM – 2017, 2018, 2019 e 2020 (série 545 
histórica) visível na versão interna, a versão externa terá apenas o ano atual.  Feita a 546 
consolidação dos dados. Houve algumas alterações no índice Firjan, foram trazidos alguns 547 
indicadores do GSAE e inseridos no IGM e feita a análise quanto aos indicadores – saúde, 548 
educação, segurança, saneamento e meio ambiente, etc. Foi citada a inserção de coleta de 549 
lixo, tendo sido esclarecido que foi feito levantamento e há dados de  cerca de apenas 20% 550 
dos municípios do País. 551 

 552 
3.20. Agenda de Gestão Municipal – Ed. 2020 (CGP) Informativo 553 

O Cons. Fábio Macedo informou sobre o lançamento da Agenda de Gestão Municipal 554 
aos usuários Administradores. Foi feita a demonstração do novo visual da Agenda, edição 555 
2020 que será disponibilizada. 556 

 557 
3.21. Programa de Excelência de Atendimento nos CRAs. (CGP) Informativo 558 

O Adm. Fábio Macedo relatou que foi constatado que, ao visitar diversos CRAs, 559 
juntamente com a equipe da Câmara de Gestão Pública, detectou um gap no que se refere 560 
aos procedimentos adotados para a manutenção do registro dos profissionais de 561 
Administração do Sistema CFA/CRAs, notou-se insegurança e falta de padronização no 562 
atendimento por parte dos colaboradores da área. 563 

Neste contexto, apresentou proposta para a capacitação dos profissionais envolvidos 564 
com o setor de atendimento, bem como a criação de um manual para subsidiar os 565 
colaboradores, além de promover a sensibilização dos Presidentes dos CRAs por meio de 566 
debate qualificado sobre a importância do serviço de atendimento. 567 

 568 
3.22. Informações sobre os eventos (CRIE): 569 

 FOGESP – Belo Horizonte/MG, período de 5 à 7/05/20 570 
 ENBRA – Salvador/BA, período de 28 a 30/10/20; 571 



 
 

 

 Missão Internacional a França; 572 
 Fórum da Melhor Idade; 573 
 3º Fórum das Profissionais de Administração. 574 
Foram repassados os informes sobre o andamento dos preparativos dos eventos em 575 

referência. O tema foi bordado em conjunto com o item 3.8 desta ata. 576 
 577 

4. OUTROS ASSUNTOS  578 
 SEMADs – Seminário de Administração do Piauí (CRA-PI) 579 
O Adm. Roberthy dos Santos Barbosa (PI) relatou ações e atividades realizadas pela 580 

nova gestão do CRA-PI, dentre elas a reforma do plenário. Citou a representação do Regional 581 
em Parnaíba, Piripiri, Picos, Floriano, São Raimundo Nonato e Uruçuí, com a realização de 582 
Seminários de Administração – SEMAD. Ressaltou que tais ações têm contribuído no 583 
resgate do profissional de Administração, inclusive de gestores públicos, além de 584 
professores e coordenadores de cursos. 585 

 586 
 PL 2245/2007 – Regulamentação da atuação dos Tecnólogos  587 
 Normatização da Certidão de Peritos no Sistema CFA/CRA’s  588 
O Adm. Inácio Borges (AM) mencionou a regulamentação da atuação dos Tecnólogos, 589 

já encaminhado para todos os Presidentes e Diretores das Câmaras pertinentes, sendo uma 590 
situação favorável à profissão com uma atuação de Tecnólogos peritos, a Resolução do 591 
CFA trata do Administrador perito e não do Tecnólogo, que precisa de uma certidão, porém 592 
não há normatização a respeito no Sistema CFA/CRAs. Citou experiência vinda do CRA-593 
RO, que produz uma ART, citando a necessidade de padronização em todo o Sistema 594 
CFA/CRAs no sentido de definir que haja ou não a concessão do documento. O Diretor da 595 
CFR se comprometeu em atualizar os estudos e apresentar a minuta de resolução sobre o 596 
tema.  597 

 598 
 PL 6462/2019 – Projeto de Lei pôr fim à indicação política de gestor na saúde  599 
O Adm. Inácio Borges citou o Projeto de Lei em questão de autoria do Deputado José 600 

Ricardo (AM), citando que a ideia é boa em acabar com a indicação de gestores em saúde, 601 
que deve ser por processo seletivo, no mínimo, porém o autor coloca que o profissional 602 
tenha o mínimo de um ano de experiência na área hospitalar, de saúde. Destacou que é 603 
preciso trabalhar melhor o projeto e, em vista disso, já conversou com a Diretora Claúdia 604 
Stadtlober, que se mostrou muito favorável, informando que será dada continuidade ao 605 
aprimoramento do projeto. Sobre o tema, a Cons. Claudia Stadtlober comentou que seria 606 
uma grande possibilidade poder incluir o profissional de Administração ou Tecnólogo da 607 
área podendo ser Gestão Hospitalar ou Gestão em Saúde, sendo interessante um 608 
posicionamento do CFA para encaminhar ao Deputado autor. 609 

  610 
 Ouvidoria 611 
O Ouvidor Cons. José Carlos Colares informou que o relatório da Ouvidoria relativo ao 612 

ano de 2019 foi encaminhado a todos os Regionais. O Cons. Carlos Alberto Ferreira Júnior 613 
elogiou o relatório elaborado, tendo sido perfeita a elaboração, a distribuição das 614 
informações e os recursos de mídia utilizados.  615 

  616 
 Apresentação da Gestão do CRA-RS 617 
A Adm. Claudia Abreu, Presidente do CRA-RS, relatou sobre ações de cobrança 618 

implementadas naquele Regional.  619 
 620 
 Proposta CRA-CE – inclusão de Administradores nas unidades básicas de 621 

saúde  622 
Na oportunidade, o Adm. Leonardo Macedo apresentou proposta de ampliação de 623 

cerca de 43 mil Administradores na gerência de atenção primária nas unidades de saúde 624 
básica da família. Citou que este é um campo voltado para o Administrador que deve ser 625 
ocupado pelo profissional de Administração e não por outras profissões e o CRA irá lutar 626 
pelas vagas. O município cadastra o seu gerente e o governo federal envia R$ 1.420,00 que 627 
é repassado aos municípios que podem realizar a complementação dos valores chegando 628 



 
 

 

até R$ 5.000 por mês. O Presidente Leonardo afirmou que lutará pelas vagas e pela 629 
valorização do profissional de Administração. 630 
5.  AGENDA PARA A PRÓXIMA REUNIÃO 631 

 1ª Assembleia de Presidentes Conjunta, 05 de maio, em Belo Horizonte/MG. 632 
 Na ocasião, o Adm. José Samuel Mello Júnior solicitou indicação de data para a 633 
próxima reunião, uma vez que houve o cancelamento do evento em Belo Horizonte, e 634 
sugeriu que o encontro fosse realizado em Brasília. 635 
 636 
6. ENCERRAMENTO 637 
 O Presidente Mauro Kreuz agradeceu a todos pela presença, pelo engajamento, pela 638 
seriedade e participação, agradecendo a acolhida do Presidente do CRA-CE, Adm. 639 
Leonardo Macedo, e do Conselheiro Federal, Adm. Rogério Cristino, estendendo aos 640 
colaboradores do CRA-CE. Ao final, o Adm. Leonardo Macedo também manifestou seus 641 
agradecimentos e sua satisfação pela oportunidade de sediar reunião tão profícua dos 642 
Presidentes do Sistema CFA/CRAs, dando por encerrada a reunião. 643 

 
Lida e aprovada a ata, assinam: 
 

 

Adm. Leonardo José Macedo Adm. Mauro Kreuz 

Presidente do CRA-CE Presidente do CFA 
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