
 
 

 

ATA DA 9ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CFA DE 2020 1 
 2 
 3 

Data:  18 de novembro de 2020 4 
Horário: 14h às 19h 5 
Local:  Sede CFA, Brasília/DF. 6 
 7 
 8 
PRESIDÊNCIA: Adm. Mauro Kreuz 9 
SECRETARIA: Adm. Francisco Rogério Cristino 10 
 11 
A – Conselheiros Federais presentes 12 
1. Adm. Mauro Kreuz – SP, Presidente 13 
2. Adm. Rogério Ramos de Souza – TO, Vice-Presidente 14 
3. Adm. Francisco Rogério Cristino – CE, Diretor da CAF 15 
4. Adm. Carlos Alberto Ferreira Júnior – DF, Diretor da CFR 16 
5. Adm. Cláudia de Salles Stadtlober – RS, Diretora da CFP 17 
6. Adm. Diego Cabral Ferreira da Costa – SE, Diretor da CDI 18 
7. Adm. Gilmar Camargo de Almeida – MG, Diretor da CRIE 19 
8. Adm. Gracita Hortência dos S. Barbosa – MS, Diretora da CEPE 20 
9. Adm. Fábio Mendes Macedo – AC, Diretor da CGP 21 

 22 
B – Convidados 23 
1. Adm. Amilcar Pacheco dos Santos 24 
2. Adm. José Carlos de Sá Colares 25 
 26 
 27 

ASSUNTOS EM DISCUSSÃO 28 
 29 
 30 

1. ABERTURA 31 
O Presidente Mauro Kreuz cumprimentou os presentes, dando-lhes boas vindas. 32 

Inicialmente, cumprimentou o Vice-Presidente, Adm. Rogério Ramos, pelo transcurso do seu 33 
aniversário. 34 
 35 
2. Apreciação da Ata da 8ª reunião DIREX, realizada no dia 21 de outubro de 2020, na 36 

Sede do CFA, em Brasília/DF 37 
Aprovada a ata em apreço, por unanimidade. 38 

 39 
3. Considerações e reflexões da Presidência. 40 

O Presidente Mauro Kreuz comentou que a situação financeira do CFA está seguindo 41 
conforme o planejado, citando que não houve alterações dentro do que já estava previsto. 42 
Citou que ao final do ano se espera a redução de R$ 6.100.000,00 em relação à receita de 43 
2019, já descontada a inflação, e no Sistema CFA/CRAs R$ 31.000.000,00 é o valor estimado 44 
correspondente ao que os CRAs deixarão de arrecadar comparado a 2019.  45 

Na ocasião, o Presidente citou que há a tendência, já apresentada pela mídia, de um 46 
novo lock down com uma segunda onda da pandemia, porém a mídia não apresenta uma 47 
análise estatística mais rigorosa. Mencionou que a vacina alemã foi aprovada com 95% de 48 
eficácia, porém demonstra dificuldades com a logística, tendo em vista a necessidade de 49 
mantê-la refrigerada a -70ºC, além do uso de gelo seco, sem abrir com frequência o local de 50 
armazenamento, dentre outros itens necessários à conservação da mesma.  51 
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  Sobre o calendário de reuniões do CFA, o Presidente Mauro Kreuz mencionou que o 52 
Plenário aprovou as datas de reuniões previstas para o mês de janeiro/2021, dada a 53 
necessidade de planejamento para a reunião de diplomação e posse dos Conselheiros 54 
eleitos, em concordância com o Regimento do CFA. As demais datas serão apreciadas pelo 55 
Plenário em janeiro/2021 para não invadir a prerrogativa da futura gestão, levantando a 56 
preocupação quanto a uma nova onda da pandemia que poderia impactar o cumprimento do 57 
calendário. Citou que a pandemia tem trazido diversas dificuldades de ordem econômica e 58 
social, não só para o Brasil, mas para outros países da Europa, Estados Unidos, que também 59 
apresentam problemas semelhantes aos vivenciados no Brasil. Espera-se que o mundo seja 60 
menos belicoso, citando as eleições dos Estados Unidos, com o Presidente eleito Joe Biden, 61 
e acredita que a sua vitória venha a acalmar os ânimos de outros países como a China e a 62 
Rússia, por exemplo, embora ainda assim os EUA seja um país belicoso. No Brasil, no campo 63 
político, ainda há muita instabilidade no horizonte e não há nenhum indicador da diminuição 64 
do diversionismo político, ao contrário, é possível maior acirramento, especialmente após as 65 
eleições municipais, que, a seu ver, é a mais importante do País. 66 

 O Presidente Mauro Kreuz relatou que esteve em reunião com o Conselhão e um 67 
tema importante foi discutido envolvendo o Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do 68 
Sul, de Santa Catarina e do Paraná sobre decisão do TRF 4, que provavelmente será 69 
difundido nos outros TRFs do País, quanto à cobrança de dívida ativa, que somente poderá 70 
ser feita se os boletos e cobranças de anuidades forem enviadas por meio de AR, caso 71 
contrário, entendeu-se serem nulas. O tema foi debatido, houve a criação de uma comissão 72 
de Advogados sob a coordenação do Adv. Marcelo Dionísio, Assessor Jurídico do CFA, que 73 
irá analisar melhor o tema e avaliar o que poderá ser feito judicialmente e, ao mesmo tempo, 74 
foi solicitado ao Sr. Jenner de Moraes, da Parlamento Assessoria, à Adv. Rosilane Rezende 75 
para “garimparem” no STJ a existência de decisões judiciais a respeito, tendo sido 76 
identificadas mais de 160 ações, todas contra os Conselhos de Fiscalização Profissional, as 77 
quais serão analisadas pelas Assessorias Jurídica e Parlamentar do CFA. Citou que se 78 
pensou em uma oitiva junto ao Desembargador do TRF 4 para tentar explicar a dificuldade de 79 
entrega de boletos por meio de AR em certas localidades, levando em consideração o avanço 80 
da tecnologia, porém após identificar outras decisões no STJ a ação não faria sentido e foi 81 
definido que a Junta de Advogados estudará o tema em busca de uma solução. Em um 82 
aparte, o Cons. Carlos Alberto comentou que visualizou um vídeo da atriz Claudia Raia, 83 
divulgado no aplicativo Instagram, “dando aula” de educação física e o Ministério Público 84 
decidiu enviar para o juizado especial e o caso será tratado juridicamente.  85 
  Com a palavra, o Presidente Mauro Kreuz mencionou, ainda, que o Presidente do CRA-86 
SP, Adm. Roberto Cardoso, pautou para a reunião do Fórum de Presidentes o tema referente 87 
ao estágio e a RN que o regulamenta. Ressaltou que recebeu e-mail do Presidente do CIEE 88 
quanto à questão, esclarecendo que antes de respondê-lo ouvirá os Presidentes dos CRAs. 89 
Relatou que o tema também foi abordado na reunião do Conselhão e obteve a informação de 90 
que nenhum outro Conselho de Fiscalização foi questionado pelo CIEE e recomendou que a 91 
Diretoria Executiva se manifestasse sobre a questão no Plenário, uma vez que apenas a 92 
Administração sofre questionamentos e invasões em seu campo de atuação.  93 
 94 
4. COMUNICAÇÕES/DELIBERAÇÕES 95 
4.1. Homologação de ad referendum da Resolução Normativa n. 587, que “Dispõe 96 

sobre a eleição do terço dos membros do CRA-RS, para o mandato compreendido 97 
entre janeiro 2021 a dezembro de 2024”. (Presidente) 98 

  O Presidente Mauro Kreuz  relatou que foi elaborada Resolução Normativa que dispõe 99 
sobre a eleição do terço dos membros do CRA-RS, tendo sido necessária a aprovação e 100 
publicação ad referendum do Plenário e solicitou deliberação quanto à homologação da 101 
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mesma. Em votação, a DIREX homologou a decisão, por unanimidade. Encaminhamento ao 102 
Plenário. 103 
 104 
4.2. Disponibilidade Orçamentária do CFA. (CAF) 105 
  O Cons. Rogério Cristino apresentou a disponibilidade orçamentária do CFA no Banco 106 
do Brasil e Caixa Econômica Federal, citando que há R$ 8.702.691,11 em caixa e o 107 
compromisso de cumprir a folha de pagamento dos colaboradores do CFA, estando isentos 108 
os R$ 4.000.000,00, destinados ao PDV, e R$ 650.000,00 repassados aos Regionais em 109 
2019, cujo ressarcimento foi postergado. Afirmou que as contas do Conselho estão 110 
equilibradas. 111 
  Com a palavra, o Presidente Mauro mencionou que diversas dificuldades têm ocorrido 112 
quanto ao atendimento da Caixa Econômica Federal, atrapalhando, inclusive, a efetivação de 113 
pagamentos. Relatou que foi solicitada uma reunião com representantes daquela instituição 114 
bancária, entretanto, não compareceram, enviaram apenas espelhos e uma série de 115 
documentos para assinatura. Assim, em conjunto com a CAF, foi decidida a transferência dos 116 
recursos do CFA para o Banco do Brasil e o encerramento das atividades com a CEF. 117 
 118 
4.3. Controle de Recebimento de Balancetes/Cotas-Partes. (CAF) 119 
  O Cons. Rogério Cristino apresentou o relato do cumprimento das obrigações dos 120 
Regionais. Informou que os CRAs do Acre, Alagoas, Amazonas, Distrito Federal, Espírito 121 
Santo, Goiás, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia ainda não haviam encaminhado os 122 
balancetes referentes ao mês de setembro, destacando que o prazo segue até dia 25. 123 
Informou, ainda, que os CRAs do Amapá (dois balancetes e uma cota parte em aberto), 124 
Maranhão (balancetes de agosto e setembro e duas cotas partes em aberto), Piauí (três 125 
balancetes em atraso e uma cota parte em aberto) e Roraima (três balancetes em aberto) se 126 
encontram pendentes quanto ao encaminhamento de balancetes e cotas partes, conforme 127 
discriminado.  128 
  Na oportunidade, o Cons. Fábio Macedo questionou sobre a situação do CRA-RS 129 
quanto ao cancelamento das eleições e o Presidente Mauro Kreuz esclareceu sobre a 130 
responsabilidade do Regional no fato ocorrido e que os custos relativos à publicação em 131 
diário oficial, despesas com a empresa Infolog TI, dentre outras despesas serão ressarcidas 132 
pelo CRA-RS. 133 
 134 
4.4. Alteração da cor do símbolo da Administração (utilizar a cor original). (CCM) 135 

O Cons. Diego Costa apresentou estudo feito pela CCM sobre o símbolo da profissão 136 
desde a sua criação em 1979, que foi selecionado após o concurso realizado para este fim, 137 
constituído por flechas que apontam para o exterior esquerdo e direito, que representam as 138 
metas e objetivos que devem ser alcançados pelos profissionais de Administração; os 139 
triângulos que apontam para o centro, que representam planejamento, organização, 140 
coordenação e centralização dos objetivos comuns, e todos os elementos se agrupam em um 141 
quadrado, figura que representa o equilíbrio, essencial aos profissionais de Administração. 142 
Ressaltou que o símbolo original tinha a cor azul safira, que representa a riqueza em suas 143 
diferentes formas, significado da meta comum das organizações. Relatou que em 2017 a cor 144 
do símbolo foi alterada por meio de Resolução Normativa para um tom de azul mais claro, 145 
além da sua forma para modo 3D, alterada em 2007. Assim, solicitou a apreciação da DIREX 146 
quanto ao retorno da cor do símbolo para a cor original (azul safira).  147 
  O Cons. Amilcar Pacheco lembrou que foi contra a proposta de alteração em 2017, 148 
sendo favorável ao retorno da cor, mantendo a original. Sugeriu que fosse divulgado o 149 
histórico da criação da logomarca. Com a palavra, o Presidente Mauro Kreuz questionou 150 
quanto às razões que levaram à alteração do símbolo, tendo sido esclarecido pela 151 
Coordenadora Renata Ferreira que a alteração foi feita por meio de aprovação de Resolução 152 
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Normativa pelo Plenário sob a justificativa de modernizar. Em referência, o Cons. Gilmar 153 
Camargo lembrou que não houve alteração da cor em outros símbolos como o anel, a pedra e 154 
todas as demais referências no site continuam sendo azul safira.  155 
  Sobre o assunto, o Cons. Rogério Ramos mencionou que no momento atual em que se 156 
trabalha para a restauração da profissão, dentre outras coisas, a alteração é favorável, e 157 
quando se instituiu a marca da profissão consolidou a posição do Administrador e foram 158 
poucas as profissões que tiveram uma marca tão expressiva quanto a Administração e 159 
acredita ser válida a alteração, uma vez que o momento que impulsionou a alteração passou, 160 
sendo bastante apropriado o retorno proposto.  161 
  Em esclarecimento ao questionamento apresentado pela Cons. Claudia Stadtlober 162 
sobre a aplicação da marca pelos Regionais, o Cons. Diego Costa informou que foi elaborado 163 
no passado um manual com orientações quanto ao uso da logomarca que foi distribuído aos 164 
CRAs. Na ocasião, o Cons. Fábio Macedo ressaltou que o Plenário do CFA é soberano na 165 
criação de resoluções, nas suas decisões de colegiado, e destacou a necessidade de manter 166 
a padronização institucional e enquadrar todos quanto Sistema CFA/CRAs. 167 
  Após a discussão, houve a anuência da DIREX quanto ao retorno do símbolo à cor 168 
original (azul safira) e o Presidente Mauro recomendou que o tema fosse acrescido à pauta 169 
do Fórum de Presidentes, no item “Outros Assuntos”, entendendo ser importante repassar o 170 
histórico de criação da logomarca e ouvir os Presidentes dos CRAs.  171 
 172 
4.5. Reunião da Presidência da República. (CGP) 173 
  O Cons. Fábio Macedo expôs que a CGP suscitou um trabalho a ser desenvolvido 174 
quanto à função de Controle Interno em âmbito nacional e foi feito o mapeamento de todos os 175 
projetos de lei que tramitavam no Congresso Nacional sobre o tema, os apensos que foram 176 
consolidados em uma única condução do projeto, cujo relator também teve importantes 177 
relatorias, inclusive no projeto que originou a Lei Geral de Proteção de Dados. Citou que o 178 
projeto representa uma importante oportunidade de inserção do Administrador neste campo 179 
pertencente à profissão, entretanto, dificilmente seria aprovado mantendo a restrição apenas 180 
aos Administradores, tendo sido proposta a inserção de emenda para que a função seja 181 
privativa dos profissionais dos campos da Administração, Economia, Contabilidade e Direito. 182 
  Relatou sobre a sua participação em reunião ocorrida no dia 17/11/2020 com o 183 
Assessor Especial da Casa Civil da Presidência da República, Sr. Daniel Catelli, para 184 
discussão sobre o tema, que gostou muito da proposta e se comprometeu a agendar uma 185 
reunião com o Ministro Wagner de Campos Rosário da Controladoria Geral da União, para 186 
que em conjunto com o Presidente Mauro Kreuz seja possível obter o apoio da CGU, 187 
destacando que serão trabalhadas outras frentes junto ao Ministério Público, Tribunal de 188 
Contas da União, dentre outras instituições, para que a proposta saia do papel. Sugeriu que 189 
os Presidentes dos CRAs façam a movimentação também para a aprovação de projeto de lei 190 
nas Câmaras Municipais, consolidando na base, o que reforçará a proposta no âmbito federal. 191 
 192 
4.6. Conclusão da Análise dos Estados (CGP) 193 
  O Cons. Fábio Macedo informou que foi entregue pela CGP a análise de quinze estados 194 
que faltava, relatório estadual e municipal, sob a visão do IGM. Citou que a Câmara planeja 195 
consolidar um livro com a análise do Brasil por meio do índice de governança dos municípios 196 
com os 26 Estados e o Distrito Federal, com análise técnica e científica, cuja entrega deverá 197 
ocorrer em dezembro/2020. 198 
 199 
4.7. Entrega do Guia de Gestão do Sistema CFA/CRAs (CGP) 200 
  O Cons. Fábio Macedo apresentou a ideia para que o Guia de Gestão seja entregue 201 
juntamente com o diploma no ato de posse dos eleitos. Citou que o material tem o objetivo de 202 
instruir os gestores do Sistema CFA/CRAs quanto aos procedimentos a serem adotados na 203 
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gestão dos Regionais. Citou que as atualizações das RNs serão feitas automaticamente de 204 
forma online. O Presidente Mauro Kreuz sugeriu inserir uma apresentação institucional ao 205 
material subscrito pelo Presidente do CFA e o Diretor da Câmara, o que foi acatado. Ao final, 206 
o Cons. Fábio Macedo parabenizou todas as Câmaras que tiveram participação na 207 
elaboração do conteúdo.  208 
 209 
4.8. Informes da CGP 210 

O Cons. Fábio Macedo relatou sobre o andamento dos trabalhos da Câmara, 211 
destacando conteúdo divulgado na mídia em geral sobre o IGM, por meio de matérias 212 
espontâneas, sem custo. Na sequência, apresentou o panorama das eleições municipais de 213 
2020, citando que praticamente dos 5.570 municípios inseridos no processo eleitoral, apenas 214 
57 seguirão para o segundo turno, ou seja, quase a totalidade dos municípios já teve a 215 
definição das eleições, tendo sido grande a renovação nas Prefeituras. Destacou que a 216 
utilização do IGM auxiliará os gestores dos municípios e, para isso, será enviado às 217 
Prefeituras o material sobre a ferramenta. 218 
 219 
4.9. Plataforma ACAdm (CFP) 220 
  A Cons. Claudia Stadtlober informou sobre os preparativos para o lançamento da 221 
Plataforma ACAdm que ocorrerá na ocasião do 2º Fórum de Presidentes do Sistema 222 
CFA/CRAs, tendo sido revisado todo o material desenvolvido pela CCM, aprovado pela 223 
Câmara.  224 
  Na ocasião, a Cons. Claudia solicitou o retorno das discussões em torno da Pesquisa 225 
Nacional, para fins de execução do projeto em 2021. Ressaltou que a CFP trará o tema para 226 
análise nas próximas reuniões DIREX e Plenárias. Noticiou, ainda, que as proposições 227 
apresentadas pelos Conselheiros foram acatadas pela Câmara. 228 
 229 
4.10. Apoio ao fortalecimento das MPEs e do empreendedorismo. (CFP) 230 
  A Cons. Claudia Stadtlober relatou os resultados quanto à reunião do Comitê do Fórum 231 
Permanente, do Comitê de Capacitação, tendo sido apresentado o que foi realizado em 2020, 232 
citando que não foi fechado o ciclo com os cinco Estados que faltam para a capacitação de 233 
MPEs dos Administradores em razão da pandemia e da contingência financeira, mas os 234 
participantes elogiaram bastante o trabalho que o CFA tem realizado, o investimento e o 235 
empenho em trabalhar toda a temática e deram boas sugestões. Foi apresentada a parceria 236 
com o Banco do Brasil para desenvolver os cursos e todos parabenizaram o Conselho pelas 237 
ações e citou que ainda há outros desafios para o próximo ano e a plataforma do ACAdm 238 
também ajudará na capacitação ampliando o grupo, além de trazer cursos online, entretanto, 239 
os avanços dependem do andamento da situação da pandemia.  240 
  Sobre a rede de consultores, a Coordenadora Adm. Sueli Moraes informou que há o 241 
cadastro de Administradores e na plataforma os profissionais serão convidados a se 242 
cadastrarem e será feita a checagem da situação legal. O Presidente Mauro citou que a ideia 243 
é criar uma rede que venha fazer parte do escopo do projeto. A Adm. Sueli Moraes citou, 244 
ainda, que os grupos no WhatsApp criados pelas turmas nos Estados foram mantidos por 245 
meio do qual os Regionais entram em contato com os Administradores. Foi informado que 246 
faltam seis Regionais para a implementação da capacitação, além disso, a FIA apresentou 247 
um projeto que prevê a capacitação via plataforma online com atividade também presencial.  248 
  Com a palavra, o Presidente Mauro Kreuz destacou que é preciso zelar e preservar 249 
algumas atividades presenciais, uma vez que a questão sociológica é importante, o 250 
relacionamento, o que vale para crianças, jovens e adultos e acredita que não se deve zerar 251 
totalmente a interação presencial pela importância sociológica do relacionamento humano. A 252 
Adm. Sueli acrescentou que, no convênio com o Banco do Brasil, a próxima fase é indicar os 253 
Administradores capacitados para os microempreendedores e clientes do Banco, fase que foi 254 
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prejudicada em razão da pandemia, mas o próximo plano de ação prevê esta interação, 255 
acrescentando que o mesmo será feito com a Caixa Econômica, entretanto, citou que há 256 
diferenças de performance entre os bancos. A Cons. Claudia destacou a importância de 257 
indicadores quanto às empresas que receberam assessoria, em uma primeira pesquisa houve 258 
resultado positivo quanto às intervenções feitas pelos Administradores, mencionando que há 259 
um projeto da FIA para um estudo técnico de avaliação de impacto. 260 
  O Cons. Fábio Macedo citou que não notou movimentação no grupo das micro e 261 
pequenas empresas do Estado do Acre quanto à plataforma e percebeu a cobrança dos 262 
integrantes quanto ao projeto, avisando que a informação não chegou ao Estado do Acre, que 263 
realizou capacitação de cinquenta profissionais que se formaram e todos desejam atuar na 264 
área. Em resposta, a Adm. Sueli esclareceu que os Administradores receberam um 265 
comunicado no início do ano de que a capacitação estava sendo preparada e que 266 
oportunamente seriam prestadas informações quanto a outras capacitações e, agora, em 267 
parceria com a CCM/CFA, há um plano de divulgação e várias ações serão realizadas e os 268 
Administradores receberão os comunicados sobre a Plataforma ACAdm, ressaltando que os 269 
ofícios são sempre encaminhados ao Presidente, aos Conselheiros Federais e aos 270 
Administradores.  271 
  O Cons. Fábio Macedo acrescentou, ainda, que foi sugerido no passado pelo Cons. 272 
Rogério Bohn, em Plenário, o registro das patentes do IGM e do GESAE em nome do CFA. O 273 
Presidente Mauro Kreuz recomendou ao Gabinete da Presidência a verificação da existência 274 
de providências neste sentido, se há processo e responsáveis. Em contribuição, a Cons. 275 
Gracita Hortência comentou que seriam quatro ou cinco registros a serem feitos em nome do 276 
CFA e por isso o então Superintendente Adm. Douglas Evangelista estava trabalhando nas 277 
possibilidades, mas já verificou que não foi dado o encaminhamento. O Cons. Rogério Ramos 278 
relatou que enquanto Presidente do CRA-TO fez o registro do ENATO no INPI e do símbolo 279 
do CRA-TO, que constitui uma garantia à instituição. 280 
  Sobre a Pesquisa Nacional, a Cons. Claudia Stadtlober citou a necessidade de dar 281 
encaminhamento à próxima pesquisa, informando que a FIA encaminhou nova proposta, 282 
destacando que a última pesquisa foi realizada em 2015. O projeto deverá entrar na próxima 283 
proposta orçamentária do Conselho e seguirá o novo escopo profissional, ampliando o público 284 
com Tecnólogos e demais egressos. O Cons. Gilmar Camargo lembrou que a ONU solicitou a 285 
inserção da percepção dos profissionais de Administração dos direitos fundamentais com 286 
uma pergunta a ser inserida na pesquisa e sugerir à OLA fazer o levantamento semelhante 287 
dos profissionais dos países integrantes. 288 
 289 
4.11. Cadastro Nacional. (CFR) 290 
  O Cons. Carlos Alberto Ferreira Júnior apresentou a nova versão do Cadastro Nacional 291 
que se trata de uma construção de forma a alimentar com dados sobre registros efetivados e 292 
cancelados, número de licenças, dentre outras informações inerentes, sendo obrigatório o 293 
envio pelos Regionais até o dia 10 de cada mês. Citou que serão pensadas formas de 294 
determinar como exigências para inserção em projetos do CFA. Com a palavra, o 295 
Coordenador Adm. Ailton Brito apresentou a plataforma que deverá ser alimentada pelos 296 
CRAs e informou que os dados encaminhados foram selecionados pela importância nas 297 
atividades do fiscal do Regional, discriminando dados referentes ao registro, citando que o 298 
Regional terá que alimentar o sistema operacional do Regional – Implanta, Incorp ou outro em 299 
utilização no CRA.  300 
  Sobre o tema, o Cons. Fábio Macedo comentou sobre a exigência de regularidade de 301 
pagamento que perpasse também pela regularidade dos dados cadastrais do profissional. O 302 
Coordenador da CIN, José Carlos Ferreira, comentou que há ferramentas disponíveis que 303 
podem ser utilizadas para proporcionar melhores condições aos Regionais para verificação. O 304 
Presidente Mauro Kreuz mencionou que muitos Presidentes dos CRAs estão finalizando os 305 
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seus mandatos e outros assumirão e suscitou a importância do repasse das informações, dos 306 
pactos, dos projetos, para não gerar um gap no início de 2021 com os novos gestores. 307 
  O Coordenador Ailton Brito citou que, na construção do relatório, a CFR está solicitando 308 
diversos dados necessários que o Regional deverá “alimentar” a ferramenta e deverá ser 309 
deliberado sobre a possibilidade de a ferramenta ficar disponibilizada apenas para a CFR ou 310 
abrir para outros interessados. Noticiou que o sistema disponibiliza a consulta online, porém a 311 
filtragem dos dados é lenta por ter diversas bases de dados. O Cons. Carlos Alberto disse 312 
que ainda não há 100% de segurança da confiabilidade, porém faz necessária a inserção dos 313 
dados e para realizar o monitoramento, avaliar a confiabilidade e fazer os aprimoramentos 314 
necessários. 315 
 316 
4.12. CIP Digital. (CFR) 317 
  O Cons. Carlos Alberto informou sobre o convênio firmado com o CRA-CE para 318 
disponibilização da carteira profissional digital aos Regionais e apresentou o modelo 319 
desenvolvido. Foi informado que o profissional terá acesso ao aplicativo, cuja disponibilização 320 
da CIP Digital será concedida aos profissionais em situação regular. O tema será apresentado 321 
no Fórum de Presidentes do Sistema CFA/CRAs. 322 
 323 
4.13. Novo Regulamento de Fiscalização do Sistema CFA/CRAs. (CFR) 324 
  O Cons. Carlos Alberto apresentou o novo regulamento de fiscalização do Sistema 325 
CFA/CRAs e as propostas de alteração foram apresentadas e apreciadas pela Diretoria 326 
Executiva. Destacou que não mais serão aceitas planilhas e os dados serão recebidos 327 
apenas por meio do sistema. Foi apresentada a minuta do anteprojeto, que foi analisada pela 328 
DIREX, que aprovou, por unanimidade, o texto apresentado. Encaminhamento ao Plenário. 329 
 330 
4.14. Monitoramento das Ações de Fiscalização dos CRAs. (CFR) 331 
  O Cons. Carlos Alberto informou sobre as ações monitoradas pela CFR em relação às 332 
listas de pessoas jurídicas para fiscalização disponibilizadas aos Regionais. Foi apresentado 333 
o levantamento recente sobre as duas listas entregues no ENAF/2019 e na Campanha de 334 
Gestão Condominial do ano passado, além do relatório quanto ao número de intimações, auto 335 
de infrações, notificações de débito e os que não foram fiscalizados.  336 
  Na ocasião, o Cons. Carlos Alberto anunciou que foi agendada reunião com o Ministério 337 
Público do Trabalho dia 24/11, às 15h. 338 
 339 
4.15. Convênio com o Ministério da Justiça/SENAD. (CFR) 340 
  O Cons. Carlos Alberto prestou informações sobre a situação do convênio firmado com 341 
o Ministério da Justiça/SENAD, citando que o CFA já recebeu pedido formal para indicação 342 
de pessoas físicas e jurídicas para a “operação rei do crime”, sendo este o terceiro pedido 343 
encaminhado pela SENAD, destacando que o compromisso dos Presidentes dos Regionais 344 
será divulgar a parceria para que os profissionais e pessoas jurídicas possam apresentar 345 
seus portfólios ou currículos pessoais, que devem ser enviados para o e-mail indicado, cujas 346 
informações serão repassadas aos Presidentes dos Regionais durante o Fórum dos 347 
Presidentes. O Cons. Amilcar Pacheco questionou sobre os currículos enviados ao CFA, 348 
tendo sido informado que todos foram incluídos na plataforma, citando que o banco de dados 349 
ainda não está pronto, mas tão logo o operacional esteja disponível será avaliada a 350 
possibilidade de a própria CFR fazer a migração dos currículos, ressaltando que a indicação 351 
do profissional poderá ser feita mesmo que seja de outro estado, conforme a análise do perfil. 352 
Foi feita a apresentação do sistema desenvolvido para atender as necessidades da parceria. 353 
  Na ocasião, o Cons. Carlos Alberto comentou que recebeu sugestão para construção de 354 
um sistema para cadastramento de professores do campo de Administração. Sobre o 355 
assunto, a Cons. Claudia Stadtlober foi favorável à proposta, citando ser um passo importante 356 
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para possibilitar, inclusive, melhorias na capacitação desses profissionais mediante as novas 357 
diretrizes curriculares. Citou, ainda, que o ENADE está sendo colocado em avaliação, além 358 
da proposta de criação de certificação de instituições. O Presidente Mauro mencionou sobre 359 
grupos criados para avaliar a educação em diversos níveis, citando que há a tendência de 360 
criação de uma agência reguladora para a avaliação de instituições voltadas para o ensino 361 
privado e as instituições públicas continuarão sob a avaliação do governo. 362 
  Com a palavra, o Cons. Fábio Macedo citou que há movimentações para a criação de 363 
um projeto de lei que impacta diretamente todas as profissões regulamentadas no Brasil em 364 
que o próprio MEC está prevendo uma desestruturação do ensino superior, sendo uma 365 
tendência. O Presidente Mauro Kreuz comentou sobre as atitudes recentes do atual Ministro 366 
da Educação, que se recusou a se reunir com o CFA, e tem feito declarações na mídia 367 
alimentando a falta de consideração com os professores. 368 
 369 
5. OUTROS ASSUNTOS 370 
5.1. Comissões de trabalho – OLA (CRIE) 371 
  O Cons. Gilmar Camargo apresentou o resultado das eleições do Conselho Diretivo da 372 
OLA, tendo sido eleito o Cons. Gilmar Camargo como Vice-Presidente pelo Brasil. Apresentou 373 
os nomes indicados para a composição das Câmaras, cuja proposta será votada no dia 1º de 374 
dezembro, destacando que para o Tribunal de Ética, foi indicado o Cons. Rogério Cristino 375 
para compô-la; na Câmara de Eventos foi indicado o Cons. Rogério Bohn, conforme previsto, 376 
dentre outros nomes indicados para a composição das outras Câmaras. 377 
 378 
5.2. Webservice do Clube de Vantagens (CRIE) 379 
  O Cons. Gilmar Camargo passou a palavra ao Coordenador da CRIE, Adm. Civaldo 380 
Gabriel, que apresentou a plataforma para o Clube de Vantagens, citando que no início a 381 
plataforma do CFA não estava integrada com as plataformas dos Regionais, o que foi 382 
corrigido. Foi informado que o lançamento da plataforma será em janeiro/2021 e será possível 383 
pesquisar parceiros, convênios, destacando que a plataforma está visualmente dividida, com 384 
um menu de opções (botões de acesso aos principais tópicos do site), além da opção de 385 
busca (caixa de pesquisa). Noticiou que será possível pesquisar em detalhes o conveniado e 386 
os próprios Regionais poderão alimentar e o webservice será disponibilizada em dispositivos 387 
móveis como celulares, tablets, dentre outros. 388 
  Na oportunidade, o Cons. Gilmar Camargo citou que para a construção do banco de 389 
professores, sugerido no assunto anterior, será possível adaptar este formato de plataforma 390 
para a formatação do banco. Citou que, dentre os Regionais, em primeiro lugar em número de 391 
fornecedores está o CRA-SP. 392 
 393 
5.3.  Resolução Normativa que dispõe sobre concessão de apoio financeiro (CRIE) 394 
  O Cons. Gilmar Camargo, sobre a Resolução Normativa que dispõe sobre a concessão 395 
de apoio aos Regionais, já analisada e aprovada pela DIREX, comunicou que ficaram três 396 
pontos a serem reavaliados na redação no que tange à concessão de apoio a eventos do 397 
CFA. Relatou que até o ano passado o Regional entrava com 10% e o CFA com 90% quanto 398 
à verba do evento, o que precisa ser revisto, se mantém ou altera, uma vez que a realidade 399 
atual do CFA mudou. O Presidente Mauro Kreuz destacou que a questão dos eventos mudou, 400 
inclusive, o TCU tem monitorado os Conselhos quanto a isso.  401 
  Com a palavra, o Cons. Diego Costa esclareceu que a tendência é trabalhar de forma 402 
online e é preciso pensar neste tipo de plataforma também para os eventos do CFA, citando 403 
que até o final da situação de pandemia dificilmente haverá o retorno da realização de 404 
eventos numerosos como antes. Sobre o tema, o Cons. Fábio Macedo comentou que os 405 
grandes eventos do CFA não podem ter a responsabilidade repassada ao Regional, uma vez 406 
que dificilmente têm condições de realizar eventos de grande porte e o CFA não pode perder 407 
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a direção. O Cons. Gilmar esclareceu que a questão apresentada quanto à proposta de 408 
concessão de recursos se refere principalmente a apoios financeiros a eventos do Sistema 409 
em Regionais. O Cons. Fábio, após fala, citou que não pode extinguir esses apoios 410 
financeiros, visto haver pequenos Regionais que necessitam deles para realizar importantes 411 
ações, aos grandes Regionais esse aporte de até R$ 15.000,00 não é nada, mas para o 412 
pequeno Regional muito representa. Em referência, a Cons. Gracita Hortência defendeu que 413 
o gestor responsável pelo evento deve buscar meios de realiza-lo, citando que o CFA não 414 
pode arcar com todos os custos. 415 
  Após discussão sobre o tema, a DIREX aprovou, por unanimidade, a proposta de 416 
manter o texto como está.  417 
 418 
 419 
5.4. Proposta de alteração dos artigos 1º e 2º (prazo para envio de balancetes e cotas-420 

partes) da RN 151/1994 que “Dispõe sobre o Controle da Execução Orçamentária 421 
dos Conselhos Regionais e sobre a Transferência da Quota-Parte devida ao 422 
Conselho Federal de Administração” (CAF) 423 

  O Auditor Marcelo Coutinho citou que a partir de 2020 ao invés do sistema do CGU, o e-424 
contas, será imprescindível disponibilizar no portal da transparência as prestações de contas, 425 
sendo necessário o envio até o prazo, dia 31/03 do ano subsequente. Informou que haverá 426 
palestra sobre o tema e o CFA indicou alguns colaboradores para participar, citando que não 427 
foi disponibilizada para todos. O Presidente Mauro informou que enviou expediente ao TCU 428 
para ampliação do prazo até 31/05, entretanto, ainda não houve o retorno da confirmação, 429 
mas o CFA manterá o prazo determinado pelo TCU, no entanto, acredita que o pedido deverá 430 
ser acatado por aquele Tribunal. 431 
 432 
5.5. Avaliação de Desempenho dos Colaboradores do CFA (Presidente) 433 
  O Presidente Mauro Kreuz comunicou que foram retomados os trabalhos para a 434 
realização da avaliação de desempenho dos colaboradores do CFA e todo o processo foi 435 
preparado de tal forma que os Coordenadores avaliarão os seus subordinados, os Diretores 436 
avaliarão os seus colaboradores, o Vice-presidente e a Presidência avaliarão seus 437 
subordinados, respectivamente. Relatou que foi recomendado à CRHA um modelo simples 438 
para a avaliação, sem complexidade, bastante objetivo, destacando ser necessário criar a 439 
cultura de avaliação primeiramente, criando uma maturidade de avaliação para, ao final, 440 
chegar à realização da avaliação 360º. Ressaltou que a avaliação será realizada em 441 
novembro/2020. 442 
 443 
5.6. ANGRAD – pedido de apoio financeiro (Cons. Claudia Stadtlober) 444 
  A Cons. Claudia Stadtlober apresentou a solicitação da ANGRAD para apoio financeiro 445 
para realização de evento, ressaltando que historicamente, no passado, o CFA havia 446 
concedido contribuições de R$ 50.000,00, no entanto, nesta ocasião, a proposta de 447 
concessão seria de R$ 14.000,00. O Presidente Mauro Kreuz fez breve histórico de gestões 448 
anteriores da ANGRAD e da situação atual da Associação e destacou que o CFA terá 449 
visibilidade em grande evento da Associação da categoria profissional.  450 
  Assim, após a análise da proposta, a DIREX aprovou, por unanimidade, a concessão 451 
do apoio financeiro no valor de R$ 14.000,00. Encaminhamento ao Plenário. 452 
 453 
5.7. Projeto Tesouro Verde (Cons. Gracita Hortência) 454 
  A Cons. Gracita Hortência comentou que durante o período de pandemia percebeu o 455 
quanto estava fazendo falta em seu Estado nestes seis anos de atuação no Sistema 456 
CFA/CRAs. Ressaltou que sempre manteve o propósito de manter ligação com o setor de 457 
agronegócios, citando que capitaneou alguns projetos sobre ativos ambientais e acompanha 458 
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a execução do projeto Tesouro Verde, criado pelo Deputado José Silva (MG). A Brasil Mata 459 
Viva (BMV) é uma iniciativa de investidores que desenvolveram um mecanismo que atende 460 
padrões internacionais de comprovação de sustentabilidade ambiental com base na 461 
prestação de serviços ambientais originária da conservação de florestas e áreas de proteção 462 
de paisagem. Descreveu que o projeto funciona com a adesão ao programa, em seguida a 463 
BMV faz o inventário, a verificação é feita por meio da Ernest Young e, na sequência dos 464 
passos, o projeto possibilita a sustentabilidade, gerando créditos aos participantes pelos 465 
resultados obtidos e certificação do Tesouro Verde. Citou que o Estado do Amapá foi o 466 
primeiro a gerar a certificação. Destacou que o total de crédito florestal atualmente está em 467 
R$ 32.000.000,00.  468 
  A Cons. Gracita Hortência explicou, ainda, os benefícios do projeto para a preservação 469 
de florestas nativas e consequentemente aos Estados e informou que o material será 470 
disponibilizado por meio do WhatsApp aos demais pares da Diretoria Executiva, destacando 471 
que poderão conferir as informações sobre o projeto nos links disponibilizados. A Cons. 472 
Gracita Hortência apresentou a possibilidade de firmar parceria de cooperação técnica com o 473 
CFA e deixar essa “semente” na CEPE para uma evolução futura. O Presidente Mauro Kreuz 474 
agradeceu a apresentação. 475 
  Sobre o tema, a Cons. Claudia Stadtlober comentou que esta é uma temática muito 476 
forte para a Administração hoje, uma área em potencial crescimento, sendo possível até 477 
pensar em alguém ou alguma Câmara para cuidar desta questão e entende ser uma 478 
oportunidade para os Administradores, pois o profissional deve aprender a gerar a 479 
sustentabilidade do seu negócio e das instituições, propondo que se evolua na temática. O 480 
Cons. Rogério Ramos acompanhou o posicionamento da Cons. Claudia sobre a necessidade 481 
de aprofundar as discussões sobre o tema. 482 
 483 
6. AGENDA PARA A PRÓXIMA REUNIÃO 484 

 10ª Reunião DIREX, no dia 16/12/2020, em Brasília/DF. 485 
 486 
7. ENCERRAMENTO 487 

Ao final, o Presidente Mauro Kreuz agradeceu a presença dos membros da Diretoria 488 
Executiva e dos Colaboradores do CFA presentes, dando por encerrada a reunião. 489 

 
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 


