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1. ABERTURA 43 

O Presidente Mauro Kreuz saudou os Conselheiros Federais, Colaboradores do CFA e 44 
demais presentes, dando início à reunião plenária. Citou a presença do Cons. Federal Suplente 45 
do Estado do Espírito Santo, Adm. Manoel Carlos Rocha Lima, representando o Cons. Federal 46 
Hércules Falcão, dando-lhe boas vindas e informou a ausência justificada da Cons. Gracita 47 
Hortência dos Santos Barbosa, da Cons. Ione Macedo de Medeiros Salem, Cons. André Luis 48 
Saoncela da Costa e do Cons. Rogério Ramos de Souza. Na ocasião, reiterou aos demais 49 
Conselheiros Federais o pedido de encaminharem com celeridade a declaração de bens 50 
conforme solicitado na reunião anterior. 51 

Na sequência, o Presidente Mauro Kreuz expôs que não se poderia imaginar a pandemia, 52 
nem tão pouco que durante esse período as trinta e duas profissões regulamentadas no Brasil 53 
pudessem ter sido tão ameaçadas, citando que em plena pandemia houve quatro projetos de lei 54 
que atingiram todas as profissões, de forma censurável, pedindo para cancelar a cobrança das 55 



 
 
 
 

 

anuidades, reduzi-las, e o movimento parlamentar na pandemia, quando tudo estava remoto, 56 
ressaltando que foi muito difícil e desafiador, mas foi possível conter a movimentação, 57 
destacando que a PEC 108 repousa em silêncio por hora, porém a reforma administrativa 58 
proposta pela PEC 32, que contém alterações no texto que novamente se impõem contra as 59 
profissões regulamentadas. Relatou que esteve com o Secretário da Casa Civil juntamente com 60 
o Sr. Jenner de Moraes, da Parlamento Assessoria, e levaram todas as preocupações inerentes 61 
à PEC 108, da reforma administrativa – PEC 32, bem como todas as ameaças que voltam a 62 
reascender contra os vogais das juntas comerciais. Destacou que tiveram uma boa acolhida com 63 
auspiciosos desdobramentos positivos para os pleitos colocados e levou o desejo do Sistema 64 
CFA/CRAs de elaborar um projeto estratégico de nação, que foi muito bem recebido e houve a 65 
devolutiva de que em breve será agendado novo encontro mais longo para uma apresentação 66 
do esboço da metodologia, com o Ministério da Economia e outra secretaria, juntamente com a 67 
Casa Civil, e houve o reconhecimento de que o Brasil realmente necessita de um projeto 68 
estratégico de nação. Destacando que levou ao conhecimento de todos de que todos os países 69 
desenvolvidos possuem o seu projeto estratégico de nação e não ficam à revelia de agendas e 70 
programas de governo e sim à luz do projeto estratégico de nação.  71 

O Presidente Mauro Kreuz acrescentou que há coisas que não podem ser admitidas, como 72 
o desabastecimento alimentar no Brasil, que vem ocorrendo hoje, os estoques reguladores de 73 
alimentos foram zerados, totalmente vendidos em reais para serem recomprados em dólar, ou 74 
seja, o Brasil é o maior produtor de alimentos do mundo e hoje internamente o País poderá ter 75 
inflação por alimentos, como arroz, feijão, trigo, milho, soja, mencionando que o País está 76 
reimportando soja, arroz e os produtores de arroz do Rio Grande do Sul “quebrados” até a quinta 77 
geração. São coisas tão antagônicas e esdrúxulas neste País que parece que vive de forma 78 
acidental e os profissionais de Administração que são regidos por incertezas e contingências 79 
aprenderam que o planejamento a curto, médio e longo prazos é a melhor ferramenta para não 80 
haver oscilações graves nas organizações e isto vale também para a gestão do País. Então, foi 81 
colocada a Administração à disposição do Governo Federal para construção, a “várias cabeças”, 82 
a várias inteligências, de um projeto estratégico de nação.  83 

O Presidente citou que outro registro importante trata-se do campo econômico, citando que 84 
o PIB caiu -9,5% e apenas não passou para dois dígitos em razão dos setores de agronegócios 85 
e da construção civil, que tiveram expansão, no entanto, as previsões indicam que passará de 86 
dois dígitos. Acrescentou que se o País crescer 2,42% seriam necessários cinco anos para zerar 87 
este resultado e mais um ano para chegar a índices pré-pandemia, sendo, portanto, seis anos no 88 
total, ressaltando que será preciso que todos estejam bem preparados a usar bastante a 89 
Administração nestes próximos anos em função de que haverá um ambiente econômico ainda 90 
bastante hostil e geopoliticamente haverá um multilateralismo, ou seja, uma belicosidade 91 
majorada entre as grandes potências cujos sinais estão claros e evidentes. 92 

No campo social, expôs que mesmo que o agronegócio tenha crescido, porém está 93 
mecanizado e não emprega e o impacto social do crescimento do agronegócio é bastante 94 
pequeno, não sendo grande gerador de empregos, mas a construção civil sim, entretanto, os 95 
indicadores socioeconômicos mostram que está próximo a noventa milhões de pessoas que 96 
viverão com menos de três dólares ao dia, no País somos cerca de duzentos milhões, ou seja, o 97 
País é uma “fábrica de miseráveis” e, se o Governo retirar o auxílio como está previsto, haverá 98 
consequências do ponto de vista social bastante graves e complicadas, sendo necessário 99 
manter a situação no “observatório”. Além disso, e com a ausência do Estado na segurança 100 
pública de forma mais objetiva e efetiva a tendência é que as milícias e grupos paramilitares 101 
ocupem os espaços, sendo esta uma análise concreta. Exemplificou que recebeu relatos de que 102 
em Rio Branco há lugares que para construir é necessário pedir autorização para as milícias, da 103 
mesma forma o Rio de Janeiro já enfrenta essa situação, citando que recentemente dois 104 
candidatos a vereador foram assassinados na Baixada Fluminense. Portanto, o enfraquecimento 105 
do Estado dialoga diretamente com essas variáveis sociais e os profissionais de Administração 106 
devem ter uma leitura mais ampla, mais eclética, mais dialética, mais crítica de mundo, de 107 
sociedade, de organizações, sendo necessário trazer isso para o nosso radar. 108 

Na ocasião, o Presidente Mauro Kreuz ressaltou a presença do Adm. Udenir Silva, 109 
Presidente do CRA-DF, mencionando que tem sido um grande parceiro do CFA, sempre 110 
disposto a ajudar, manifestando o seu agradecimento. O Presidente propôs a inclusão dos itens 111 
à pauta: Apreciação da minuta da Resolução Normativa referente ao índice de reajuste da 112 
anuidade de 2021; Alteração da Resolução Normativa CFA nº 564/2019, que aprova o 113 



 
 
 
 

 

regulamento para concessão de apoio financeiro e de apoio institucional a eventos de interesse 114 
do Sistema CFA/CRAs; Análise sobre a Resolução Normativa CFA nº 569/2019, que dispõe 115 
sobre a supervisão dos estágios nas empresas e junto às instituições de educação superior dos 116 
cursos de Administração; e a Situação do CRA-RR, os quais tiveram a anuência do Plenário. 117 

Com a palavra, o Adm. Udenir Silva, Presidente do CRA-DF, saudou os presentes, 118 
agradeceu o convite em se fazer presente e manifestou a sua satisfação em rever todos com 119 
saúde em tempos de pandemia e saudou especialmente os Diretores Rogério Cristino, Carlos 120 
Alberto Ferreira Júnior, estendendo seus cumprimentos aos demais Diretores e Conselheiros 121 
Federais, colaboradores do CFA, Diretores do CRA-DF, que sempre o acompanham. O 122 
Presidente Mauro Kreuz agradeceu as palavras e saudou os Diretores do CRA-DF presentes e 123 
colaboradores e assessores do CFA, além dos colegas que estiveram por anos no Conselho 124 
Federal e que receberão a homenagem merecida no Plenário. Na oportunidade, o Presidente 125 
Mauro Kreuz anunciou a entrega da carteira de identidade profissional pelas mãos do Presidente 126 
do CRA-DF, Adm. Udenir Silva, à colaboradora Renata Ferreira, agora oficialmente 127 
Administradora, convidando o Diretor da CCM, Cons. Diego Costa para a entrega do pin e do 128 
símbolo da profissão.  129 

Dando continuidade, o Presidente Mauro Kreuz mencionou que em 2019 iniciou a sua 130 
gestão com o enorme desafio de repaginar e reorganizar um Conselho importante do Sistema 131 
CFA/CRAs, o CRA-PA, e o Plenário de forma corajosa, ousada e determinada aprovou a 132 
intervenção e escolheu a junta interventora, presidida pelo Cons. Amilcar Pacheco, assessorado 133 
pelos Conselheiros Rogério Cristino e Marcos Kalebbe e citou que sua emoção se deve ao 134 
retornar no tempo e lembrar-se do sofrimento que passou, dos dois atentados à sua vida, das 135 
ameaças aos seus filhos, das seis ações judiciais, das ameaças que recebeu pessoalmente e 136 
que suportou com firmeza e força e o CRA-PA foi repaginado. Mormente às ameaças, os 137 
atentados, às ações na justiça não o fizeram parar. Relatou que seus filhos ficaram seis meses 138 
sem contato, rompidos com o pai, porque não aceitavam que o pai, “esse menino da roça, que 139 
nunca teve um se não na vida, de uma hora para outra estava exposto no Judiciário sem ter feito 140 
nada, com ações de danos morais e materiais de mais de três milhões, mais a esfera criminal, 141 
pondo em risco um patrimônio construído com muito trabalho, muito estudo, e não aceitaram 142 
isso. Aos poucos o tempo cura e depois de seis meses se reaproximaram. Foi um preço alto”. A 143 
Junta Interventora também pagou um preço alto com risco à vida, renúncia às famílias, citando 144 
que acompanhou todo o trabalho da Comissão. Os próprios colaboradores do CFA, o Adv. 145 
Marcelo Dionísio, os Auditores Marcelo Coutinho e Daniel Mendes, o Coordenador da CIN José 146 
Carlos Ferreira, o Coordenador da CRHA Adm. Isaías Santos, enfim, todos que se envolveram 147 
nesta hercúlea missão e que foi brilhantemente exitosa e hoje temos de volta o CRA-PA, de 148 
volta à constelação do Sistema CFA/CRAs, com uma linda sede, saneado financeiramente e 149 
com a justiça sendo feita. Então, na presença do egrégio Plenário, foi prestada a homenagem a 150 
estes três bravos guerreiros e pediu vênia para entregar ao Presidente da Junta Interventora, 151 
Cons. Amilcar Pacheco, o certificado em homenagem ao trabalho realizado. Solicitou que o 152 
Diretor Carlos Alberto entregasse o certificado ao Cons. Marcos Kalebbe e que o Adm. Udenir 153 
Silva entregasse o certificado ao Diretor Rogério Cristino. 154 

Com a palavra, o Cons. Amilcar Pacheco manifestou a sua imensa satisfação em estar 155 
presente nesta homenagem, juntamente com todos os Conselheiros Federais e colaboradores, 156 
mas gostaria de fazer uma ressalva extremamente importante porque a Junta Interventora teve 157 
muito trabalho, já relatado pelo Presidente Mauro Kreuz, mas faz-se necessário ressaltar a 158 
coragem, a luta e o esforço pela ética, pela moral e pela correção do Presidente Adm. Mauro 159 
Kreuz, porque não foi uma decisão política somente ir ao Pará e tentar organizar aquele 160 
Regional, foi um ato de bravura, pois tudo que foi proposto a enfrentar foi realizado e, 161 
principalmente, porque a primeira intenção não era atacar a Junta Interventora, era atacar quem 162 
deu a sustentação para a Junta Interventora. Relatou que acompanhou o Presidente Mauro nas 163 
audiências e toda tentativa que houve para denegrir a imagem de uma pessoa que tinha o 164 
objetivo da ética, da moral e da gestão de um Regional que há tempos apresentava problemas. 165 
Citou as diversas vezes que se falaram no domingo à noite, em meio a preocupações ou em 166 
momentos em que não surgia uma solução clara e rápida. Relatou que os membros da Junta 167 
também passaram por atribulações, bem como o Auditor Marcelo Coutinho, que sofreu as 168 
mesmas repressões, o Adv. Marcelo Dionísio, os Coordenadores José Carlos Ferreira, Kátia 169 
Granjeiro, Isaías Santos e todos os 23 colaboradores do CFA que constituíram uma força tarefa 170 
que participou da gestão da Junta Interventora, sob a liderança do Presidente Mauro Kreuz, 171 



 
 
 
 

 

destacando que foi seu representante no CRA-PA, e manifestou o seu agradecimento especial 172 
ao companheiro que foi extremamente crítico, que o apoiou dentro da legalidade, deixando bem 173 
claro que a Junta Interventora não tinha o mesmo discurso, cada membro tinha sua opinião 174 
própria e seus questionamentos e por vezes houve divergências sobre o que era melhor para o 175 
CRA-PA. Agradeceu o Cons. Marcos Kalebbe por ser extremamente ético, o Cons. Rogério 176 
Cristino, que também atuou firmemente e, ao “fiel da balança”, o Auditor Marcelo Coutinho. 177 
Solicitou o registro de que fosse frisado que houve, não pela decisão política, mas, pela 178 
coragem, a intenção de reintegrar o CRA-PA ao Sistema CFA/CRAs. 179 

Com a palavra, o Cons. Marcos Kalebbe manifestou seus agradecimentos a todos os 180 
Conselheiros Federais, em especial ao Presidente Mauro Kreuz pela confiança no trabalho 181 
realizado no CRA-PA, ressaltando que não foi fácil, houve muita renúncia, principalmente quanto 182 
ao seio familiar, para resolver diversos problemas encontrados no CRA-PA, tendo sido entregue 183 
uma nova sede mais equipada, bem localizada e mais apropriada para atender de forma 184 
humana o profissional de Administração daquele Estado, estendendo seus agradecimentos aos 185 
colaboradores do CFA e do CRA-PA, que muito contribuíram para os resultados obtidos, 186 
destacando que tudo foi feito pensando no acerto, sempre com o intuito de fazer o CRA-PA 187 
crescer cada vez mais, destacando que o potencial do Estado é imenso. Manifestou 188 
agradecimentos ao Presidente Mauro Kreuz pela confiança e apoio nesta batalha árdua. 189 

O Cons. Rogério Cristino, primeiramente, agradeceu ao Plenário do CFA pelo apoio e por 190 
ter votado por unanimidade a intervenção e a escolha da Junta Interventora do CRA-PA. 191 
Relembrou o primeiro dia em que, ao chegar à antiga sede do CRA-PA, foram bem recebidos 192 
pelos colaboradores daquele Regional e quinze minutos após transcorrer a reunião com os 193 
funcionários do CRA-PA o ex-presidente afastado chegou perguntando à Comissão se havia 194 
alguma decisão judicial e respondeu-lhe: a Resolução Normativa do Federal, e ele o respondeu 195 
que a Resolução não tinha validade. Foi dito pelo Presidente aos dois membros da Comissão, a 196 
partir de agora tem intervenção e vamos trabalhar em prol de moralizar este Conselho Regional. 197 
Relatou que, há um ano, o CRA-PA recebeu um veículo que nunca chegou à sede do Conselho 198 
Regional, havia notícias de que estava nos terrenos, na fazenda do ex-presidente afastado com 199 
placa particular, repleto de multas e veio ao Regional entregar a chave do veículo e nenhum 200 
colaborador do Conselho sabia deste automóvel. Destacou que foi feito o levantamento de tudo. 201 
Descreveu a tensão e a emoção dos empregados do Regional, chorando, preocupados com a 202 
situação. Foi feito todo o levantamento, no dia seguinte foram ao Banco do Brasil, ele e o Cons. 203 
Amilcar Pacheco, verificar a situação do CRA-PA, entretanto, de um dia para o outro, já com a 204 
Resolução da Intervenção em vigor, o ex-presidente daquele Regional havia deixado o caixa do 205 
CRA-PA zerado, apenas R$ 130,00 em caixa, e o gerente do banco mostrou o saque efetuado 206 
por meio de cheque. A Junta Interventora verificou coisas absurdas, liberação de cheque em 207 
branco, não colocava ao portador, tiravam uma cópia e nela colocava nominal a “fulano”. 208 
Acrescentou que as esposas e famílias dos integrantes da Junta Interventora estavam sempre 209 
preocupados, relatando que foram ameaçados, e quatro e meia da tarde, ao saírem do Regional 210 
ficavam olhando de um lado para o outro para irem embora, pegavam Uber, e muitas vezes à 211 
noite não dormiam. Lembrou que as três primeiras semanas foram tristes, de medo, porta 212 
fechada e restrições no atendimento. Ao final, agradeceu o apoio de todos. 213 

Sobre o assunto, a Cons. Maria José Buchalle do Estado do Pará comentou que não 214 
poderia deixar de se manifestar, citando que tudo se conciliou para que ela estivesse presente 215 
neste Plenário. Relatou que os Administradores do Oeste do Pará, especialmente, também 216 
entraram nesta “briga”, ela também sofreu retaliações, processos, ingressou com ação no 217 
Ministério Público Federal de Santarém contra aquela gestão, tendo sido anos e anos muito 218 
difíceis. Criticou gestões anteriores do CFA que, mesmo tanto tempo apresentando denúncias 219 
por meio da Ouvidoria, nunca funcionou, em vista disso jamais poderá deixar de agradecer à 220 
atual gestão do CFA que viu as denúncias e teve coragem de assumir e pessoalmente sabe que 221 
não foi fácil, pois acompanhou tudo de perto e com a ajuda de todos foi possível finalizar essa 222 
fase triste do CRA-PA, cuja gratidão foi eternizada por meio de uma placa de homenagem em 223 
Santarém na ocasião em que foi reaberto o escritório que foi abruptamente fechado por ordem 224 
daquele então presidente e hoje continua funcionando. E, em seu nome e em nome dos 225 
profissionais do Pará, especialmente do Oeste do Estado, manifestou a eterna gratidão a esta 226 
gestão que denominou corajosa.  227 

Com a palavra, o Cons. Jorge Humberto parabenizou o Presidente do CFA, a Junta 228 
Interventora do CRA-PA pelo trabalho de alta competência e sugeriu aproveitar a expertise 229 



 
 
 
 

 

adquirida e transforma-la em Comissão Permanente e acredita ser bastante interessante se 230 
pensar nisso e atuar de forma preventiva em outras situações ao notar que venham a necessitar 231 
de uma possível intervenção. Em referência, o Presidente Mauro Kreuz respondeu que a 232 
proposta será analisada. 233 

 O Cons. Ildemar Cassias afirmou que foi um ato de extrema coragem, lembrou que 234 
comentou com integrantes da Junta Interventora que era um problema difícil de resolver e 235 
alertou que seria um trabalho duro, sob o risco de ameaças, e parabenizou toda a Junta 236 
Interventora, mencionando que acompanhou todo o trabalho, inclusive, por meio de conversas 237 
pessoais, diante de tantas conquistas, de tanto trabalho realizado nestes dois anos de gestão do 238 
Presidente Mauro Kreuz, com vários enfrentamentos e conquistas, no seu entendimento, o que o 239 
sensibiliza bastante se trata da conquista do CRA-PA, do resgate de uma representação 240 
importantíssima dos Administradores do Estado do Pará que ninguém mais acreditava que 241 
poderia mudar, pensou-se até no fechamento e extinção daquele Regional e, no entanto, antes 242 
de encerrar esta gestão a equipe constituída, em parceria com o CFA, entrega do CRA-PA 243 
recuperado. Citou todo o apoio incondicional do CFA para que isso acontecesse e se alinhou às 244 
congratulações à Junta Interventora. Ressaltou que uma das coisas marcadas em sua mente, 245 
em sua passagem pelo Conselho Federal de grandes conquistas, a recuperação do CRA-PA é 246 
uma delas, pois implicou no empenho, na dedicação, na entrega pessoal dos membros da Junta 247 
Interventora e no risco de vida que correram. Tudo foi realizado com paixão e mesmo quando o 248 
Cons. Rogério Cristino falou do receio, todos estavam empenhados no desejo de realizar e 249 
concluir e todo o risco e medo foram superados. Manifestou o seu desejo para que levem para a 250 
vida esta grande conquista e que nos devaneios da vida e em situações em que eventualmente 251 
passem, pois o ser humano é passível disso, se lembrem que foram extremamente corajosos e 252 
ousaram em realizar e qualquer coisa que venha pela frente não causará problema algum. 253 

O Cons. Gilmar Camargo também parabenizou os homenageados, o Presidente Mauro 254 
Kreuz pela iniciativa e suporte, e ao Conselheiro Federal licenciado, Adm Mauro Leônidas que, 255 
juntamente com a Cons. Maria José Buchalle, impulsionou as denúncias, colocou abertamente a 256 
situação para que a decisão fosse tomada. O Presidente Mauro Kreuz agradeceu a menção e 257 
lembrou que o Cons. Mauro Leônidas, que está licenciado por estar concorrendo a uma vaga de 258 
Vereador para o município de Belém, desejando que o mesmo seja exitoso no seu pleito político. 259 

Com a palavra, Assessor Jurídico do CFA, Adv. Marcelo Dionísio comentou que só quem 260 
viveu de perto e quem esteve em Belém e acompanhou o que se passou consegue entender as 261 
lágrimas do Presidente Mauro Kreuz e do Cons. Amilcar Pacheco. Só quem viveu de perto toda 262 
a pressão consegue extrair toda a ansiedade que todos viveram naquele local, em quarto de 263 
hotel, em transporte no Uber, citando que muitas vezes no restaurante, na Praça da República, 264 
juntamente com o Auditor Marcelo Coutinho, ambos terminavam de almoçar e viam alguém 265 
parado à porta do restaurante e ficavam em dúvida se seria um segurança do local, um olheiro, e 266 
pensavam em como sair daquele local e retornar ao conselho, tamanha a sensação de 267 
insegurança, o medo sempre permeou a atuação em Belém. Na oportunidade, agradeceu as 268 
palavras do Cons. Amilcar Pacheco e do Cons. Marcos Kalebbe por estenderem as palavras de 269 
gratidão aos colaboradores do CFA, mas, prestando homenagem, em especial, ao Cons. Amilcar 270 
Pacheco, sem qualquer demérito ao Cons. Marcos Kalebbe ou ao Cons. Rogério Cristino, 271 
sempre presentes e atuantes. Destacou que o Cons. Amilcar Pacheco foi a pessoa certa, no 272 
lugar certo, na hora certa.  273 

Com a palavra, o Cons. Fábio Macedo manifestou a sua satisfação em participar da 274 
homenagem, em particular, relatou que no início da gestão do CFA, em 2019, nas articulações 275 
em 2018, quando o Presidente Mauro Kreuz, bravamente, em conjunto com o Cons. Rogério 276 
Ramos, escolhido com maestria para fazer par e conduzir esta casa profissional em uma gestão 277 
compartilhada, e não poderia deixar jamais de resgatar a importância do reconhecimento, da 278 
metodologia, do pensamento implantado pelo Presidente e pelo Vice-Presidente da gestão 279 
compartilhada. O reflexo disso se deu não apenas ao Conselheiro Amilcar, que era da oposição, 280 
à época concorrente à chapa da gestão compartilhada, e lhe disse “acabou o pleito eleitoral, 281 
meu irmão, não existe direita ou esquerda, não existe situação ou oposição, nós somos 27 282 
estados para representar a Administração do Brasil, essa é a nossa responsabilidade, foi para 283 
isso que nós fomos eleitos em nossas bases estaduais, para representar com dignidade os 284 
profissionais da Administração de todo o Brasil, será uma satisfação de tê-lo como Coordenador 285 
da Tomada de Conta, assuma essa responsabilidade, em seguida disse: está vindo mais um 286 
desafio para você, Amilcar, ser o novo Interventor Presidente do CRA-PA”, citando que não 287 



 
 
 
 

 

poderia compor a Comissão por ser Diretor da Câmara de Gestão Pública ou não teria feito as 288 
entregas previstas. Citou que indistintamente todos os 27 Conselheiros dos 27 Estados tiveram a 289 
oportunidade e ainda continuam tendo de participar da gestão compartilhada e deixar o seu 290 
legado, porque o mandato não acabou. Foram dois anos de contribuições e mudanças efetivas 291 
dentro da Diretoria do Conselho Federal de Administração, em todas as áreas, permeáveis a 292 
todas as Diretorias a todo processo de mudança cultural e mudar cultura e organizações é um 293 
desafio diário, trazer o novo é muito difícil. Manifestou o seu agradecimento ao Cons. Amilcar 294 
Pacheco e demais membros da Comissão por participarem da gestão compartilhada, de se 295 
doarem e aos resultados deixados para a profissão, citando que participa de mais de cinquenta 296 
grupos de WhatsApp de todo o Brasil e hoje se ouve profissionais da Administração 297 
devidamente habilitados dizendo que o CFA parece que começou a existir, que agora veem 298 
ações efetivas, resultados, entrega em todas as áreas, não desmerecendo as gestões 299 
anteriores, tendo em vista que cada pessoa que vem deixa um legado, uma contribuição, mas 300 
em especial, não só por fazer parte da Diretoria, a gestão compartilhada é diferenciada e até 301 
quem não faz parte do Sistema quer fazer parte dela. Citou que a gestão compartilhada ganhou 302 
o Brasil frente aos profissionais de Administração. Em referência, o Presidente Mauro Kreuz 303 
agradeceu e manifestou seu contentamento, citando que em todas as suas manifestações 304 
públicas tem dito que são praticamente meio milhão de profissionais, portanto, sempre 305 
conclamou que todos ajudasse tendo em vista que a profissão é de todos, não é só do Plenário, 306 
da Diretoria ou do Presidente, todos representam a categoria e todos têm o direito e a obrigação 307 
de ajudar a pensar, zelar, cuidar e projetar os avanços da profissão. 308 

Com a palavra, o Auditor Marcelo Coutinho relatou que foi um desafio trazer o CRA-PA de 309 
volta para o Sistema CFA/CRAs, o qual abraçou desde que ingressou no CFA em janeiro de 310 
2015, um desafio que passou a ser sonho. Citou que os problemas existentes foram levantados 311 
e sanados com o apoio do CFA, do Presidente Mauro Kreuz, dos Conselheiros Rogério Cristino 312 
e Marcos Kalebbe, e a todos os envolvidos manifestou palavras de agradecimento pela 313 
oportunidade de fazer o que é certo. Relatou que esteve recentemente no CRA-PA com o 314 
auditor Daniel, porque o trabalho junto aos órgãos de controle continua, existem demandas no 315 
TCU para dar continuidade, e viu tudo funcionando plenamente e tem monitorado tudo que 316 
acontece por meio do SEI, destacando que a sede do Regional é hoje uma das mais bonitas do 317 
Sistema CFA/CRAs. Ressaltou o orgulho de ser chamado de Coutinho, que era o nome de seu 318 
falecido pai, de quem herdou a conduta que traz consigo, sendo este o seu case de sucesso. 319 
Agradeceu a confiança depositada em seu trabalho, que foi o mais importante de sua vida 320 
profissional. 321 
 322 
2. Apreciação da Ata da 2ª e 3ª reunião plenária, realizadas nos dias 19 e 20 de agosto de 323 

2020, na sede do CFA, em Brasília/DF. – Deliberativo 324 
Em votação, o Plenário aprovou, por unanimidade, as atas em apreço.  325 

 326 
3. Homenagem aos ex-funcionários do CFA que aderiram ao PDV. (Presidente / CRIE) - 327 

Informativo 328 
 O Presidente Mauro Kreuz citou a importância de lembrar os bravos colegas, guerreiros do 329 
CFA, que militaram por décadas, mencionando que disse a cada um que o importante é saber 330 
abrir, viver e fechar ciclos. Muitas pessoas não sabem fechar ciclos e a história os condena por 331 
isso, muitos esquecem tudo o que fizeram, então, é preciso saber abrir, viver o ciclo com 332 
plenitude e saber fechá-los com elegância e todos fecharam os seus ciclos com elegância e 333 
saíram pela porta da frente do CFA e as portas do CFA continuarão sempre abertas. Com a 334 
palavra, o Cons. Gilmar Camargo propôs a entrega dos certificados primeiramente e após o rito 335 
de homenagens a apresentação do vídeo institucional, o que foi acatado pelo Plenário.  336 
 Na sequência, o Presidente Mauro Kreuz prestou a sua homenagem aos colaboradores 337 
que aderiram ao PDV para a entrega de certificados, destacando que todos deixaram um legado 338 
maravilhoso que sempre será lembrado. Ressaltou que o legado é o que fica, todos um dia vão 339 
embora, mas o que tem que ficar é o legado, quem não o tem não tem história e sem ela não 340 
ficará na memória, ficará e pertencerá ao esquecimento, esses colaboradores não, pelo legado 341 
deixado por eles permanecerão na memória, na história do Conselho Federal de Administração. 342 
Na sequência, os Diretores fizeram a entrega a Alberto Barros Lopes, Ângela Maria Lopes dos 343 
Santos, Eliomar Sales, Joaquim Luciano Gomes Farias, Maria do Socorro Moraes e Rodrigo 344 
Neves de Moura, presentes na cerimônia. 345 



 
 
 
 

 

 Na ocasião, o Cons. Fábio Macedo declarou que o Adm. Rodrigo Moura significou muito 346 
para a Câmara de Gestão Pública como coordenador. Com a palavra, o Cons. Gilmar Camargo 347 
agradeceu aos nove colegas que aderiram ao PDV e, mais uma vez, contribuíram com o CFA 348 
porque a adesão auxiliou a instituição a se ajustar ao momento que se vive. Declarou que 349 
independente do ambiente que se vive, seja familiar, grupo social ou organizacional, há três 350 
momentos marcantes: o momento de ouvir histórias, o momento de construir histórias e o 351 
momento de contar histórias e todos os homenageados se deram o direito de passar por estes 352 
momentos, chegaram, ouviram muitas histórias, construíram as suas histórias, contribuíram para 353 
a profissão e para a instituição e agora contarão as suas histórias pela passagem que tiveram. E 354 
quanto a estas histórias que irão contar, fez suas recomendações: que levem as histórias de 355 
momentos alegres, prazerosos, que os encheram de orgulho e deixem para trás os momentos 356 
tristes, as mágoas, aborrecimentos, os debates que causaram frustrações, e com esta iniciativa 357 
sempre sentirão felizes por terem passado pela instituição e, por último, que vivam a vida, 358 
desejando-lhes sucesso e agradeceu a contribuição que deram à profissão nestes anos em que 359 
estiveram no Conselho e ao Sistema CFA/CRAs. Na sequência, foi feita a apresentação do 360 
vídeo institucional de homenagem. 361 
 Com a palavra, a Sra. Ângela Santos agradeceu a homenagem, agradeceu a todos e 362 
lembrou que da turma que está saindo é a mais antiga no CFA, seguida por Maria do Socorro e 363 
Eliomar Sales. Relatou que foi contratada em 1º de maio de 1980, a letra da Adm. Ailema Pucú 364 
consta no registro em sua carteira de trabalho e ressaltou que todas as homenagens que ela 365 
recebeu foram válidas e acredita que o espírito dela sobrevive no Conselho, uma pessoa 366 
acolhedora, amiga e não fazia distinção entre “os meninos da Copa”, como chamava, e os 367 
outros, ela sempre foi maravilhosa, uma segunda mãe e não poderia deixar de lembra-la. 368 
Agradeceu o convívio com os colegas e ficou feliz com as palavras do ex-Conselheiro Gustavo 369 
Galindo, uma pessoa extremamente tímida que há algum tempo saiu do CFA, uma prova de que 370 
a amizade ultrapassa a barreira do tempo. Citou que deixará no Conselho muitos amigos e 371 
externou sua alegria em ter participado da história do CFA e agradecida a Deus porque nunca 372 
soube o que é desemprego, o que é motivo de orgulho. Aos que ficam, destacou que o CFA é 373 
um bom ambiente de trabalho e acredita que todos têm que preservar os momentos de alegria, 374 
os aniversários, tomar café com o colega. Lembrou que ao perder o seu filho teve que aprender, 375 
fez a terapia do abraço e não tem nada melhor na vida, nada que substitua um abraço 376 
verdadeiro e sentirá saudade de todos. Declarou que há quem pense ser uma decisão fácil, mas 377 
não, entretanto a vida segue, os amigos ficam e não é porque não se está perto que deixa de 378 
existir amor. Agradeceu ao Presidente Mauro Kreuz, que também foi Diretor da CFP, à Cons. 379 
Claudia Stadtlober, e aos colegas que ficam e incentivou a todos a interagirem mais, dar mais 380 
abraços, ouvir mais os colegas, a compartilhar momentos e afirmou que de vez em quando virá 381 
ao Conselho para “matar” a saudade porque é importante e faz muita falta esse convívio.  382 
 O Adm. Joaquim Luciano relatou que ingressou no CFA em 1996 por meio de anúncio 383 
em jornal, naquela época ainda não era concurso, e se candidatou, não sabia o que era o 384 
Conselho nem era registrado, foi aprovado, selecionado pelo ex-Conselheiro Fernando Viana e 385 
pelo Vice-Presidente Gildo Galindo, destacando a sua gratidão pelo enorme aprendizado, 386 
grande respeito. Ressaltou que passou vinte e quatro anos no CFA sem nenhum atrito, muito 387 
pelo contrário, o respeito que recebeu e tem por todos. Lembrou que passou por várias 388 
comissões no Conselho, a principal para a construção da sede do CFA, naquela época, o finado 389 
ex-Conselheiro Devanir era o Presidente da Comissão de Licitação, em 1999, ele Administrador, 390 
Advogado, na época era do Tribunal de Justiça com uma grande “bagagem” e já naquela época 391 
havia o cuidado quanto à corrupção, citando que a construtora era de Uberaba/MG, foi 392 
vencedora da licitação e tinha um escritório dentro do ambiente do TCU e uma arquiteta 393 
acompanhava a obra, a Sra. Inalda Dourado, que só atestava a planilha de obra da semana e 394 
passava para o ex-Cons. Devanir, na época o Cons. Ruy Otávio delegou a ele que atestasse as 395 
notas fiscais, que só as atestava mediante o relatório da Sra. Inalda, fiscal da obra. Foi um 396 
período muito difícil, houve uma crise de vidros e alumínios, não havia no Brasil, vinha de fora, e 397 
tinha que fazer o repactuamento e o ex-Cons. Devanir, com sua grande experiência, fez o 398 
repactuamento, a empresa contratada não tinha como pagar o fornecedor, e o ex-Cons. Devanir 399 
resolvia. Aos “trancos e barrancos” a obra saiu e transcorridos tantos anos em momento nenhum 400 
o Conselho Federal recebeu qualquer questionamento. Destacou a sua enorme gratidão, 401 
relembrando que quando surgiu a oportunidade do PDV, o Presidente Mauro Kreuz dizia “o 402 



 
 
 
 

 

Luciano não vai”, mas precisava ir. Manifestou o seu agradecimento a todos os colegas e 403 
Conselheiros. 404 
 Em referência, o Presidente Mauro Kreuz, pedindo licença e consentimento, comentou 405 
que o Adm. Joaquim Luciano, ao se despedir, confessou que, sem demérito algum à história, 406 
que “esses dois anos (2019/2020) foram os dois anos mais felizes dentro do CFA”, já o Alberto 407 
Lopes disse “estou aqui há tantos anos e nunca tinha sido chamado para uma reunião, o Senhor 408 
me chamava o tempo todo, eu me sentia tão importante, eu me preparava à noite, estudava o 409 
assunto, porque nunca tinha vivenciado isso e eu não podia falhar com o Senhor”, foram 410 
testemunhos que o marcaram muito e agradeceu novamente a todos. 411 
 Com a palavra, o Adm. Alberto Lopes relatou que o CFA foi uma resposta de Deus em 412 
sua vida, porque é contador, ingressou no CFA como Técnico em Contabilidade, apaixonou pela 413 
profissão e se formou em Administração, porém, antes de entrar pedia a Deus um lugar onde 414 
pudesse ser honesto porque a primeira coisa que seu pai ensinou foi “seja honesto, franco e 415 
verdadeiro, nunca minta, nunca!”. Relembrou que por meio do jornal viu um quadrinho de 416 
seleção, fez prova e entrevista e em certa altura foi questionado sobre o que havia realizado e 417 
falou francamente fatos que ocorreram em sua vida profissional e foi questionado se faria 418 
novamente e respondeu que faria se fosse para defender a integridade da família. Quando 419 
chegou em casa, pensou que não seria chamado, mas ao chegar no CFA recebeu a notícia do 420 
Adm. Luciano Faria que havia sido selecionado. Durante a gestão do Adm. Viana nunca fez 421 
tantas planilhas e ele dizia que foi a sua franqueza o levou ao CFA. Por muitas vezes, o Adm. 422 
Luciano Faria o segurou porque sempre defendeu o que pensa, sua opinião, longe de fofoca. A 423 
honestidade é o que vale. Na comissão de licitação, ao ver o Adm. Luciano e Adm. Devanir, se 424 
apaixonou pela área. Confessou que foi muito feliz no CFA porque pôde exercer a sua 425 
honestidade, passou por muitas coisas, por pressões, e chegou a dar respostas, e sempre 426 
manteve a honestidade. Ressaltou que o Presidente Mauro sempre fez questão de que todos se 427 
achegassem à mesa e isso é valorizar e valorizando um, valoriza todos, o seu agir é sempre 428 
dentro da lei, por vezes sempre citava a legislação e ele dizia “se não pode, não pode”. 429 
Manifestou o seu agradecimento a quem é, citou seus quatro filhos e, em especial, a sua filha a 430 
quem tem dado suporte na área de licitação. Relembrou a publicação da cartilha de licitação e 431 
sua filha a recebeu do Prefeito, que havia retirado do site do CFA, para que ela a seguisse e ela 432 
disse a ele que o autor era o seu pai. Destacou que às vezes nas pequenas coisas, um 433 
agradecimento, uma consideração nos fazem maiores, e que os que ficam precisam amar esta 434 
casa. Citou que o PDV foi exatamente o que pediu a Deus, embora ainda não saiba ao certo o 435 
que fará, mas já há perspectivas e sempre arregaçou as mangas, sua cabeça fica procurando o 436 
que fazer. Relatou algumas dificuldades no caminho, mas aquele que quer consegue atingir 437 
suas metas com honestidade.  438 
 O Adm. Rodrigo Moura relatou que foram 24 anos no CFA, lembrou que ingressou como 439 
estagiário em 1996, se formou e no dia seguinte foi contratado pelo CFA, pelo Adm. Fernando 440 
Viana. Ressaltou que o CFA foi sempre uma grande família, conheceu a sua esposa no 441 
Conselho e são quatorze anos juntos e duas filhas lindas. Então, a sua história de vida no CFA é 442 
de gratidão, fez muitos amigos. Citou que às vezes tem um temperamento meio estourado, 443 
todos o conhece, pedindo desculpas pelo comportamento, mas sempre teve muito compromisso 444 
com a instituição, com a profissão. O PDV não era esperado, mas disse ter outros planos e veio 445 
em um momento importante em sua vida e, como foi colocado pelo Presidente Mauro, é preciso 446 
encerrar um ciclo para iniciar outros e este foi um fator motivador para iniciar outros caminhos. 447 
Agradeceu a todos os Conselheiros Federais, à Diretoria Executiva do CFA, aos colegas por 448 
tudo, pois foi no CFA que cresceu, constituiu a sua família, o seu patrimônio, toda a sua trajetória 449 
de vida graças ao CFA. 450 
 Na sequência, o Cons. Gilmar Camargo agradeceu a equipe envolvida com as câmeras e 451 
com a pesquisa da história dos nove homenageados, à Assessora Edylene Carrasquel, que fez 452 
contatos; à produção do vídeo; a todos que contribuíram com a execução da homenagem aos 453 
que ajudaram a construir a instituição. Relembrou que tempos atrás a sede da CLN 203 era 454 
pequena, não havia ligação de ônibus e os colaboradores reclamavam da dificuldade de 455 
deslocamento para a rodoviária e o CFA decidiu, pela primeira vez, comprar o primeiro 456 
veículo, uma Kombi, para fazer o transporte e, naquele dado momento, o rapaz que trabalhava 457 
no serviço de limpeza do CFA, Sr. Eliomar Sales, falou sobre a necessidade de um motorista e 458 
avisou que estava na autoescola, mas não tinha recursos para a aquisição da CNH e a Diretoria 459 
Executiva e o Plenário do CFA decidiram lhe conceder a CNH e, então, passou a levar o pessoal 460 



 
 
 
 

 

do CFA à rodoviária e brincou que essa decisão combinou em uma boa ação porque nunca 461 
havia visto tanta gente rezar entre a rodoviária e a CLN 203 como naquela época. Ao final, 462 
agradeceu a todos pelo apoio e presença, convidando a todos a visitarem o Conselho. 463 
 464 
4. COMUNICAÇÕES / DELIBERAÇÕES 465 
4.1.  Homologação de ad referendum da Portaria da Comissão Permanente Eleitoral. 466 

(Presidente) Deliberativo 467 
O Presidente Mauro Kreuz notificou que houve a necessidade em nomear novos 468 

integrantes para a Comissão Permanente Eleitoral em razão das renúncias das Conselheiras 469 
Aline Mendonça e Ione Salem e, em consequência, a nomeação dos Conselheiros Marcos 470 
Kalebbe e José Carlos, permanecendo como integrante o Cons. Hércules Falcão. 471 

Posta em votação, o Plenário homologou, por unanimidade, a decisão ad referendum da 472 
referida Resolução Normativa. 473 

 474 
4.2. Homologação de ad referendum da Resolução Normativa CFA nº 585, que “Altera o 475 

Regulamento aprovado pela Resolução Normativa CFA nº 538, de 22 de março de 476 
2018”. (Presidente) - Deliberativo 477 
O Presidente Mauro Kreuz informou que foi necessário regulamentar a Resolução 478 

Normativa mencionada para incluir a possibilidade da defesa, de modo virtual, em processos 479 
éticos, tendo sido levantada a necessidade em razão da situação atual pandêmica. 480 

Em decisão, o Plenário homologou, por unanimidade, a decisão ad referendum da referida 481 
Resolução Normativa. 482 

 483 
4.3. Aprovação do Calendário 2021. (Presidente) - Deliberativo 484 

O Presidente Mauro Kreuz expôs que o calendário foi elaborado para as reuniões previstas 485 
para 2021, entretanto, tendo em vista que no próximo ano haverá posse e eleições para o CFA, 486 
foi proposto que o foco fosse em janeiro, citando que a próxima gestão poderá reavaliar o 487 
restante do calendário e o Plenário aprovou, por unanimidade, as datas propostas para a 488 
primeira reunião plenária em janeiro (14 e 15), conforme apresentada. 489 

O Cons. Marcos Kalebbe sugeriu a alteração da data da reunião plenária de março para 490 
fevereiro/2021 em razão da possível realização do ENAF no início do ano. Sobre o assunto, o 491 
Cons. Carlos Alberto comentou que seria um indicativo para a nova gestão sobre a programação 492 
da fiscalização em realizar a reunião plenária em fevereiro/2021. Em referência, o Presidente 493 
Mauro Kreuz afirmou que o calendário será revisto em janeiro/2021, constituindo um dos 494 
assuntos da pauta da reunião plenária de janeiro/2021. 495 

 496 
4.4. Autorização para leiloar o veículo Logan placa OVV 6011 (CAF) - Deliberativo 497 

O Presidente Mauro Kreuz comentou que o veículo em referência está parado há meses, 498 
gerando custos e o momento pede economicidade. Desta forma, propôs o leilão do automóvel. O 499 
Presidente informou que está em análise a possibilidade de uso da Taxi Leg, mitigando riscos, 500 
funcionalidade e economicidade e caso a proposta se mostre adequada para atender as 501 
demandas do CFA, poderá ser proposto o leilão do outro veículo, no entanto, a proposta ainda 502 
não está maturada.  503 

Com a palavra, o Cons. Rogério Cristino apresentou a proposta de leilão do veículo em 504 
referência, citando, inclusive, a vacância da vaga de motorista em razão da adesão do 505 
colaborador ao PDV. Na oportunidade, o Cons. Marcos Kalebbe questionou sobre o valor do 506 
veículo e em resposta o Cons. Rogério Cristino esclareceu que ainda não há valores, mas a CAF 507 
fará o levantamento. Assim, posto em votação, o Plenário aprovou, por unanimidade, o leilão 508 
conforme o relato apresentado. 509 

 510 
4.5. Disponibilidade Financeira. (CFA) - Informativo 511 

O Cons. Rogério Cristino apresentou a disponibilidade financeira do CFA, citando que há 512 
R$ 8.702.691,11 e o compromisso de cumprir a folha de pagamento dos colaboradores do CFA, 513 
mas a gestão do CFA está tentando equilibrar as contas do Conselho. O Presidente Mauro 514 
Kreuz lembrou que deste valor estão isentos os R$ 4.000.000,00 (PDV) e R$ 650.000,00 515 
repassados aos Regionais em 2019, cujo ressarcimento foi postergado, e somando estes 516 
valores o CFA estaria com aproximadamente R$ 13.000.000,00 em caixa. Destacou que foram 517 



 
 
 
 

 

positivos a austeridade e o cuidado com as finanças do Conselho. O Cons. Rogério Cristino 518 
mencionou, ainda, que há cerca de R$ 700.000,00 que foram destinados ao ajuste salarial dos 519 
colaboradores do CFA após de dois anos sem receber ajuste. 520 

 521 
4.6. Controle de Recebimento de Balancetes/Cotas-Partes. (CAF) - Informativo 522 

O Conselheiro Rogério Cristino apresentou que os CRAs do Acre, Alagoas, Amazonas, 523 
Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia ainda não haviam 524 
encaminhado os balancetes referentes ao mês de setembro, destacando que o prazo segue até 525 
dia 25. Informou, ainda, que os CRAs do Amapá (dois balancetes e uma cota parte em aberto), 526 
Maranhão (balancetes de agosto e setembro e duas cotas partes em aberto), Piauí (três 527 
balancetes em atraso e uma cota parte em aberto) e Roraima (três balancetes em aberto) se 528 
encontram pendentes quanto ao encaminhamento de balancetes e cotas partes, conforme 529 
discriminado. 530 

Quanto à restituição dos valores repassados a título de ajuda financeira aos Regionais de 531 
Alagoas, Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Paraíba e Sergipe, esclareceu que o prazo foi 532 
postergado para a partir de janeiro de 2021 em razão da situação econômica atual, conforme 533 
aprovado pelo Plenário. 534 

Na ocasião, o Cons. Amilcar Pacheco questionou sobre o repasse da cota parte do CRA-535 
GO, tendo sido esclarecido que a CAF recebeu o balancete de agosto e o depósito referente à 536 
cota parte está sendo revisto, sendo que o repasse referente à cota parte de setembro ainda não 537 
ocorreu. Sobre o tema, o Presidente Mauro Kreuz citou que houve alteração no procedimento, 538 
antes se checava o recolhimento das cotas partes contrastando com a arrecadação oficial dos 539 
balancetes somente na auditoria, mas aconteceram alguns fatos graves durante o período de 540 
pandemia que ocasionou a necessidade de alteração do procedimento e a checagem está sendo 541 
feita em tempo real a partir do balancete recebido e foi identificado que há Regionais que para 542 
não ficarem inadimplentes quanto ao repasse das cotas partes recolhe um valor pequeno e 543 
deixa o restante, em vista disso, a ação tem sido proativa e imediata, assim, ao verificar o 544 
balancete e havendo a existência de diferença tem sido feita a formalização solicitando o 545 
recolhimento da pendência. Acrescentou que foi chancelado pelo Plenário o PAC – Protocolo de 546 
Ajuda aos CRAs, que regulamenta a ajuda financeira aos Regionais que deverão atender os 547 
requisitos especificados no Protocolo e após a sua aprovação nenhum Regional solicitou auxílio. 548 

O Cons. Rogério Cristino acrescentou que durante o período de pandemia houve duas 549 
reuniões virtuais da Diretoria Executiva, na primeira (15/04), quando detectou na planilha os 550 
valores do repasse da arrecadação de março/2020, houve Regional que deveria ter recolhido 551 
quase R$ 90.000,00 e recolheu R$ 3.612,00, tendo sido reavaliado, e em abril ocorreu a mesma 552 
situação, tendo sido comunicado, oficializado e concedido prazo. O fato ocorreu com dois 553 
Regionais e então foi decidido em conjunto com o Presidente e a Auditoria que a cada balancete 554 
os valores serão revistos antes da Auditoria chegar ao Regional. 555 

 556 
4.7. Prestação de Contas do PRODER 2018 do CRA-PE. (CAF) - Deliberativo 557 

O Cons. Rogério Cristino apresentou a prestação de contas do PRODER do CRA-PE, 558 
referente ao IV Encontro Regional dos Cursos de Administração, cujo parecer da CAF foi pela 559 
aprovação. E, posto em votação, o Plenário aprovou, por unanimidade, a prestação de contas 560 
em referência. 561 

 562 
4.8. Prestações de Contas do PRODER 2019 (CAF) – Deliberativo 563 

 CFA – O Cons. Rogério Cristino apresentou a prestação de contas do CFA, julgada 564 
regular, cujo parecer da CAF foi pela aprovação. Aprovada, por unanimidade. 565 

 CRA-AC – O Cons. Rogério Cristino apresentou a prestação de contas do CRA-AC, 566 
julgada regular, cujo parecer da CAF foi pela aprovação. Aprovada, por unanimidade. 567 

 CRA-CE – O Cons. Rogério Cristino apresentou a prestação de contas do CRA-CE, 568 
referente a ambos os projetos, julgada regular, cujo parecer da CAF foi pela aprovação. 569 
Aprovada, por unanimidade. 570 

 CRA-ES – O Cons. Rogério Cristino apresentou a prestação de contas do CRA-ES, 571 
julgada regular, cujo parecer da CAF foi pela aprovação. Aprovada, por unanimidade. 572 



 
 
 
 

 

 CRA-MG – O Cons. Rogério Cristino apresentou a prestação de contas do CRA-MG, 573 
julgada regular, cujo parecer da CAF foi pela aprovação. Aprovada, por unanimidade. 574 

 CRA-MT – O Cons. Rogério Cristino apresentou a prestação de contas do CRA-MT, 575 
julgada regular, cujo parecer da CAF foi pela aprovação. Aprovada, por unanimidade. 576 

 CRA-PB – O Cons. Rogério Cristino apresentou a prestação de contas do CRA-PB, 577 
julgada regular, cujo parecer da CAF foi pela aprovação. Aprovada, por unanimidade. 578 

 CRA-PR – O Cons. Rogério Cristino apresentou a prestação de contas do CRA-PR, 579 
julgada regular, cujo parecer da CAF foi pela aprovação. Aprovada, por unanimidade. 580 

 CRA-RN – O Cons. Rogério Cristino apresentou a prestação de contas do CRA-RN, 581 
julgada regular, cujo parecer da CAF foi pela aprovação. Aprovada, por unanimidade. 582 

 CRA-SC – O Cons. Rogério Cristino apresentou a prestação de contas do CRA-SC, 583 
julgada regular, cujo parecer da CAF foi pela aprovação. Aprovada, por unanimidade. 584 

 CRA-TO – O Cons. Rogério Cristino apresentou a prestação de contas do CRA-TO, 585 
julgada regular, cujo parecer da CAF foi pela aprovação. Aprovada, por unanimidade. 586 
 587 

4.9. Prestação de Contas do Exercício 2018. (CAF) - Deliberativo 588 

 CRA-AP – O Cons. Rogério Cristino apresentou a prestação de contas do CRA-AP, 589 
julgada regular, cujo parecer da CAF foi pela aprovação. Aprovada, por unanimidade. 590 

 CRA-DF – O Cons. Rogério Cristino apresentou a prestação de contas do CRA-DF, 591 
julgada regular com ressalvas, cujo parecer da CAF foi pela aprovação com ressalvas. O 592 
Cons. Carlos Alberto Ferreira Júnior solicitou vistas da prestação de contas do CRA-DF, 593 
cujo pedido foi acatado pelo Plenário. 594 
 595 

4.10. Prestação de Contas do Exercício 2019. (CAF) - Deliberativo 596 

 CRA-AM – O Cons. Rogério Cristino apresentou a prestação de contas do CRA-AM, 597 
julgada regular, cujo parecer da CAF foi pela aprovação. Aprovada, por unanimidade. 598 

 CRA-AP – O Cons. Rogério Cristino apresentou a prestação de contas do CRA-AP, 599 
julgada regular, cujo parecer da CAF foi pela aprovação. Aprovada, por unanimidade. 600 

 CRA-CE – O Cons. Rogério Cristino apresentou a prestação de contas do CRA-CE, 601 
julgada regular, cujo parecer da CAF foi pela aprovação. Aprovada, por unanimidade. 602 

 CRA-DF – O Cons. Rogério Cristino apresentou a prestação de contas do CRA-DF, 603 
julgada regular com ressalvas, cujo parecer da CAF foi pela aprovação com ressalvas. O 604 
Cons. Carlos Alberto Ferreira Júnior solicitou vistas da prestação de contas do CRA-DF, 605 
cujo pedido foi acatado pelo Plenário. 606 

 CRA-PA (Janeiro/2019) – O Cons. Rogério Cristino apresentou a prestação de contas do 607 
CRA-PA, referente ao período de janeiro/2019, cujo parecer da CAF a julgou irregular 608 
pelos motivos explicitados no parecer, que solicita a responsabilização dos responsáveis. 609 
Aprovado o parecer pela irregularidade e, consequentemente, a reprovação das contas em 610 
referência. O Cons. Rogério Cristino esclareceu que as contas do CRA-PA foram 611 
apresentadas separadamente em virtude da mudança de gestão. O Presidente Mauro 612 
Kreuz comunicou que, conforme orientação, será feito o encaminhamento ao TCU com 613 
pedido de tomada de contas especial. 614 

 CRA-PA (Fevereiro a Dezembro/2019 – Junta Interventora) – O Cons. Rogério Cristino 615 
apresentou a prestação de contas do CRA-PA, referente ao período de fevereiro a 616 
dezembro/2019, julgada regular, cujo parecer da CAF foi pela aprovação das contas. 617 
Aprovado o parecer, pela aprovação. Abstiveram da votação os membros da Junta 618 
Interventora: Cons. Amilcar Pacheco, Cons. Marcos Kalebbe e Cons. Rogério Cristino.  619 



 
 
 
 

 

 CRA-RJ – O Cons. Rogério Cristino apresentou a prestação de contas do CRA-RJ, julgada 620 
regular, cujo parecer da CAF foi pela aprovação. Aprovada, por unanimidade. 621 

 CRA-RO – O Cons. Rogério Cristino apresentou a prestação de contas do CRA-RO, 622 
julgada regular, cujo parecer da CAF foi pela aprovação. Aprovada, por unanimidade. 623 

 CRA-SC – O Cons. Rogério Cristino apresentou a prestação de contas do CRA-SC, 624 
julgada regular, cujo parecer da CAF foi pela aprovação. Aprovada, por unanimidade. 625 

 CRA-SP – O Cons. Rogério Cristino apresentou a prestação de contas do CRA-SP, 626 
julgada regular, cujo parecer da CAF foi pela aprovação. Aprovada, por unanimidade. 627 
 628 

4.11. Entregar do Relatório Final da Junta Interventora. (Adm. Amilcar) 629 
O Cons. Amilcar Pacheco, Presidente da Junta Interventora do CRA-PA, e seus membros, 630 

Cons. Rogério Cristino e Cons. Marcos Kalebbe, fizeram a entrega do relatório final da Junta 631 
Interventora do CRA-PA, tendo sido citada a importância do Auditor Marcelo Coutinho, do Adv. 632 
Marcelo Dionísio, do Coordenador da CIN José Carlos Ferreira e do Presidente do CFA, Adm. 633 
Mauro Kreuz, durante todo o processo de intervenção.  634 

Com a palavra, o Presidente Mauro Kreuz agradeceu o apoio do Cons. Mauro Leônidas e 635 
da Cons. Maria José Buchalle, representantes daquele Estado. 636 

 637 
4.12. Lançamento do livro “Administração em Pauta” (CCM) – Informativo. 638 

O Cons. Diego Costa informou sobre o lançamento do livro “Administração em Pauta” no 639 
Hotel do SESC, em Aracaju/SE. Informou que a CCM está analisando outras ferramentas para 640 
disponibiliza-lo na forma digital. 641 

 642 
4.13. Relatório de produção da CCM no mês da Administração. Informativo 643 

O Cons. Diego Costa apresentou o relatório das ações desenvolvidas pela CCM para 644 
comemorar o Dia do Profissional de Administração e os resultados obtidos com a Campanha. 645 
Dentre as ações, informou que foi feita estratégia inbound marketing, noticiou que são 402.337 646 
inscritos no Facebook com 122 publicações, no Twiter são 2.181 inscritos com 136 publicações, 647 
no Instagram são 81.200 inscritos e houve 81 publicações e que o CFA Play teve 731 648 
visualizações. Citou, ainda, ações realizadas por meio da Rádio Adm, do setor de jornalismo do 649 
CFA, além de terem sido desenvolvidas 16 artes para os CRAs.  650 

 651 
4.14. Jornada Acadêmica em Administração. (CCM) – Informativo 652 

O Cons. Diego Costa relatou que a Jornada Acadêmica tem sido sucesso junto aos alunos 653 
dos cursos de Administração. Foram 12 mil acessos, 3.600 visualizações, com emissão de 654 
certificados. Foram utilizadas também as redes sociais e destacou que no CFA Play houve 655 
vários acessos simultâneos e 4.503 transmissões ao vivo.  656 

Com a palavra, o Presidente Mauro Kreuz parabenizou o Diretor Diego Costa, a Câmara e 657 
a equipe da CCM pelo trabalho e resultados obtidos. Na oportunidade, o Cons. Fábio Macedo 658 
solicitou intensificação de divulgação do material da CGP como diagnósticos e dos guia 659 
elaborados pela Câmara.  660 

Ao final, o Cons. Diego Costa mencionou que o trabalho tem sido bastante positivo nas 661 
redes sociais, citando que é possível investir mais e potencializar os resultados. 662 

 663 
4.15. Apreciação da minuta da RN sobre o novo Regulamento de Fiscalização do Sistema 664 

CFA/CRAs (CFR) – Deliberativo 665 
O Cons. Carlos Alberto em conjunto com o Coordenador da CFR, Adm. Ailton Brito, 666 

apresentaram a minuta da Resolução Normativa para estabelecer o regulamento de fiscalização, 667 
citando que as alterações propostas pela Câmara vêm de encontro à necessidade de atender os 668 
anseios da área de fiscalização. Dentre as alterações, foi posto que os fiscais devam ser 669 
Administrador revestido da atividade de fiscal.  670 

Após ampla discussão e análise da Resolução, o Plenário aprovou a minuta, por 671 
unanimidade, sem alterações. 672 

 673 



 
 
 
 

 

4.16. Processo em grau de recurso. (CFR) - Deliberativo 674 
 Foi apresentado o relato de julgamento de 62 processos em grau de recurso e informado 675 
que restam na CFR apenas 27 processos a serem analisados e julgados. 676 
 677 
 Relato e julgamento de processos de fiscalização em grau de recurso – Recursos 678 

Improvidos. 679 
Os pareceres apresentados foram discutidos e aprovados, por unanimidade, pelo Plenário 680 

e constam relacionados à planilha do Anexo n° 1. 681 
 682 

 Processos devolvidos à origem em Diligência. 683 
Os pareceres apresentados foram discutidos e aprovados, por unanimidade, pelo Plenário 684 

e constam relacionados à planilha do Anexo n° 2. 685 
 686 
 Processos devolvidos à origem por Intempestividade do Recurso. 687 

Os pareceres apresentados foram discutidos e aprovados, por unanimidade, pelo Plenário 688 
e constam relacionados à planilha do Anexo n° 3. 689 

 690 
 Processos com Decisão Judicial. 691 

 Os pareceres apresentados foram discutidos e aprovados, por unanimidade, pelo Plenário 692 
e constam relacionados à planilha do Anexo n° 4. 693 
 694 
4.17. CIP Digital (CFR) - Informativo 695 

O Cons. Carlos Alberto Ferreira Júnior mencionou a publicação da Resolução Normativa 696 
que regulamenta a Carteira de Identidade Profissional Digital e após o período da pandemia não 697 
houve reuniões plenárias para avançar sobre o assunto. Noticiou que o CRA-CE, em um gesto 698 
de contribuição, desenvolveu um sistema próprio para a emissão destas carteiras no âmbito do 699 
CRA-CE e ofereceu ao CFA a disponibilidade, tendo sido firmado um acordo de cooperação 700 
técnica entre as partes para adotar a técnica e o modelo de carteira para os demais Regionais 701 
por meio do sistema desenvolvido pelo CRA-CE e o papel do CFA seria disseminar em todo o 702 
Sistema CFA/CRAs e ser o elemento validador da CIP emitida pelo Regional.  703 

Com a palavra, o Coordenador Adm. Ailton Brito informou que a CIP Digital foi 704 
regulamentada por meio da Resolução Normativa CFA nº 581 e diante da regulamentação era 705 
competência de cada CRA adotar a melhor ferramenta. Assim, o CRA-CE desenvolveu um 706 
aplicativo e disponibilizou por meio de um convênio assinado recentemente a possibilidade de 707 
disponibiliza-lo a todos os Regionais que manifestarem interesse, em que o CFA seria o 708 
validador dos dados e isso de forma gratuita. Informou que será enviado um ofício aos Regionais 709 
para que manifestem interesse em aderir ao convênio para que sejam tomadas as providências 710 
internas para a disponibilização da CIP. Em referência, o Cons. Carlos Alberto solicitou aos 711 
Conselheiros Federais que comuniquem aos Presidentes dos Regionais a existência e 712 
disponibilização da ferramenta aos CRAs, destacando que há um documento a ser respondido 713 
por meio do Sistema Eletrônico de Informações – SEI e que havendo interesse em aderir e 714 
usufruir deste benefício gratuito do CRA-CE/CFA será necessário firmar o convênio. O 715 
Presidente Mauro Kreuz lembrou que obrigatoriamente todas as comunicações feitas aos 716 
Presidentes dos CRAs devem ser enviadas com cópia aos Conselheiros Federais titulares e 717 
suplentes. 718 

Sobre o tema, o Cons. Fábio Macedo comentou sobre o importante passo do Adm. 719 
Leonardo Macedo, Presidente do CRA-CE, pela entrega ao Sistema CFA/CRAs, e os Regionais 720 
vem contribuindo com o CFA e com os Regionais, tornando o Sistema único e integrado e 721 
manifestou sua alegria, citando que a parceria entre o CRA-CE e o CRA-AC teve início em 2012, 722 
com o sistema K2, que subsidiou o Regional até o desenvolvimento do autoatendimento. Hoje o 723 
atendimento do CRA-AC é totalmente digital advindo desta parceria, com Carteira Digital, dentre 724 
outros serviços, e acredita que é um sonho que pode ser maturado à frente até que se possa 725 
integrar algo enquanto Sistema, tendo os mesmos programas e mesma referência profissional, o 726 
mesmo padrão, o mesmo acolhimento, a mesma receptividade. 727 

 728 
4.18. Informes sobre o monitoramento das ações de fiscalização dos CRAs. (CFR) - 729 

Informativo 730 
O Cons. Carlos Alberto passou a palavra ao Coordenador da CFR, Adm. Ailton Brito, que 731 

apresentou o levantamento recente sobre as duas listas entregues no ENAF/2019 e na 732 



 
 
 
 

 

Campanha de Gestão Condominial do ano passado. Feita a apresentação do relatório quanto ao 733 
número de intimações, auto de infrações, notificações de débito e os que não foram fiscalizados, 734 
citando que a maioria dos CRAs não responderam os pedidos de informação quanto à medição 735 
realizada até o dia 19, cuja questão deverá ser abordada no Fórum de Presidentes.  736 

O Cons. Carlos Alberto destacou que a CFR está trabalhando para finalizar o cadastro 737 
nacional, saindo da tabela Excel e passando para um sistema informatizado e todos os Estados 738 
devem preencher da mesma forma para que haja informações homogêneas, na tentativa de se 739 
chegar o mais próximo possível da realidade. Lembrou que foram distribuídos cerca de 200 740 
CNAEs entre os Regionais e cada Estado elegeu cinco preferenciais de acordo com a realidade 741 
regional. Em dezembro/2019 foram apresentados 21.000 CNAEs para os 27 Estados da 742 
federação, tendo sido retiradas as repetições, eventuais inconsistências, micro e pequenas 743 
empresas, numa extração feita pela Receita Federal, quanto à Gestão Condominial, destacando 744 
que foi realizada uma grande campanha anteriormente que alcançou elevadores de 745 
condomínios, residenciais e comerciais, em parceria com a CCM, com o intuito de sensibilizar o 746 
cidadão da importância de que o gestor do condomínio seja um Administrador, profissional da 747 
Administração ou empresa registrada. 748 

Na sequência, o Coordenador Ailton apresentou resultados das medições de registros de 749 
PF e PJ e a lista quanto à Campanha Administrador de Condomínio, tendo sido feitas seis 750 
medições. Foram disponibilizados 5.676 PJs distribuídos por escolha dos CRAs, atualmente há 751 
109 registros de PJs daquela lista, ou seja, os resultados estão surgindo lentamente. Na 752 
Campanha de Administração de Condomínio houve um salto, tendo sido distribuídos 22.764 PJs 753 
e atualmente há 89 registros, citando que alguns CRAs alegam que devido à pandemia 754 
paralisaram parcialmente as ações de fiscalização. 755 

O Cons. José Carlos Colares citou que há Regionais que não praticam efetivamente a 756 
fiscalização e sugeriu que seja pontuado o Regional que não esteja apresentando o resultado 757 
esperado, que não está correspondendo às ações do órgão central do Conselho Federal e o 758 
Cons. Carlos Alberto informou que os dados têm sido apresentados nas reuniões de Presidentes 759 
dos Regionais e os resultados atualizados deverão ser apresentados no próximo Fórum de 760 
Presidentes. 761 

O Cons. Jorge Humberto comentou que os números constantes no relatório poderiam ser 762 
apresentados com o grupo de trabalho da Secretaria do Governo para mostrar o trabalho, a 763 
análise de processos, uma atividade importante desenvolvida em prol da profissão. Em 764 
referência, o Presidente Mauro Kreuz informou que este é um assunto inserido na pauta da 765 
reunião do Conselhão, cuja intenção é fazer uma comunicação do Conselhão para mostrar para 766 
a sociedade as ações realizadas pelo Conselho e será criado um grupo de trabalho da área de 767 
comunicação e marketing. O Cons. Jorge Humberto acrescentou que seria interessante expandir 768 
para outras profissões para dar um peso maior à reunião. 769 

  770 
4.19. Convênio com o Ministério da Justiça/SENAD. (CFR) - Informativo 771 

O Cons. Carlos Alberto esclareceu sobre o convênio firmado entre o CFA e o Ministério da 772 
Justiça para atuação do CFA neste projeto. Relatou que foi identificada uma oportunidade junto 773 
ao Ministério da Justiça de colocação de profissionais de Administração para fazer a gestão 774 
judicial. A SENAD – Secretaria de Nacional de Política Anti Drogas, com a mudança da atual 775 
gestão já no “governo Bolsonaro”, dinamizou bastante esta atividade, e existe o FUNAD – Fundo 776 
Nacional Anti Drogas que, diante de operações da Polícia Federal, do Ministério da Justiça de 777 
combate ao tráfego de drogas são feitas apreensões, inclusive de empresas, e da alienação 778 
desses bens vem recursos para o fundo que alimenta outras operações do Governo Federal 779 
deste porte, citando que entendiam que o Judiciário não é ágil o suficiente para dar vazão, 780 
assim, o bem é apreendido e fica na Justiça por um bom tempo sem uma destinação devida. Há 781 
uma grande massa de bens apreendidos de muitos anos e criaram um banco de leiloeiros do 782 
próprio Ministério da Justiça para atuar junto ao Judiciário. Citou que os bens estão se 783 
depreciando e é preciso ter alguém para gerir este patrimônio, rapidamente diagnosticar, 784 
administrar e alienar e este é o objetivo para dar agilidade ao processo, retornando o recurso 785 
para a União. 786 

Citou que o patrimônio é oriundo de apreensões resultantes de investigações em casos de 787 
crimes de tráfico de drogas, corrupção, etc. Assim, o convênio prevê a indicação de 788 
Administradores ao Poder Judiciário para gerir o patrimônio apreendido nestas circunstâncias, 789 
de acordo com a demanda apresentada ao Conselho Federal de Administração em todo o País. 790 



 
 
 
 

 

O Coordenador Adm. Ailton Brito acrescentou que outro objetivo envolve o viés social, mantendo 791 
os empregados, administrar os bens patrimoniais da empresa para no futuro o Juiz definir o que 792 
fazer. O Cons. Carlos Alberto informou que existente a demanda o Judiciário aciona a SENAD e 793 
esta aciona o CFA que indica o profissional ou empresa para este fim por meio de currículos, 794 
esclarecendo que o compromisso do CFA é o banco de dados que ficaria à disposição do 795 
Judiciário, porém o banco não estava pronto antes da operação, o Juiz apresentou a demanda 796 
referente à Operação Arcanjo e o CFA fez a indicação tendo sido enviados cerca de treze 797 
currículos, escolheram um profissional para ser o Administrador Judicial. 798 

O Cons. Ibrahim Uehbe questionou sobre o risco ao profissional em administrar um bem de 799 
origem ilícita e o Presidente Mauro Kreuz comentou que essa foi uma preocupação apresentada 800 
e há a garantia de segurança com suporte da Polícia Federal, inclusive com sigilo da identidade 801 
dos profissionais atuantes. Citou que recentemente a Justiça trouxe a demanda para atender 802 
uma rede de combustíveis de São Paulo, que deverá ser gerida por profissionais da 803 
Administração a serem indicados pelo CFA. O Cons. Jorge Humberto esclareceu que o risco 804 
mencionado diminui muito, tendo em vista que o bem em si não atrai o interesse desses 805 
transgressores, sendo utilizado como instrumento para a lavagem de dinheiro. 806 

O Cons. Pedro Alencar comentou que examinou o material enviado e encaminhou para o 807 
Regional e aos Conselheiros Regionais, citando que neste período em que tantos estão 808 
perdendo seus empregos é importante que os Administradores entendam as atividades do 809 
Conselho Federal e acredita que ações como esta devem ser divulgadas o máximo possível. 810 
Sobre o assunto, o Presidente Mauro Kreuz comentou que essa matéria em seu Linkedin teve 811 
mais de 1.200 visualizações com muitas reações positivas. 812 

A Cons. Ivany Rosa comentou que teve algumas intervenções de alguns colegas em Goiás 813 
sobre a lista e ficaram apreensivos porque os nomes foram encaminhados e houve a seleção de 814 
profissional que não constava na lista a o Presidente Mauro informou que esclareceu o 815 
Presidente do Regional, Adm. Samuel Albernaz, sobre o ocorrido e interpelou o Secretário sobre 816 
o fato, tendo sido ressaltado que os nomes indicados são sigilosos. 817 

O Cons. Carlos Alberto informou que o projeto iniciou com crimes de tráfico de drogas, 818 
mas será ampliado para todo patrimônio gerado por outros meios ilícitos, o que deverá gerar 819 
grande demanda ao CFA que indicará profissionais que devem ter o perfil adequado às 820 
exigências do Judiciário que seleciona por meio de avaliação curricular e de perfil.  821 

 822 
4.20. Campanha Gestão Condominial 2020. (CFR) - Deliberativo 823 

O Cons. Carlos Alberto Ferreira apresentou que a CFR pretende repetir a campanha de 824 
Gestão Condominial realizada em 2019. A proposta é utilizar o material desenvolvido em 2019 825 
com enfoque orientativo. Na programação está previsto o lançamento pelo CRA-SP do Manual 826 
de Conduta do Profissional e Empresas Administradoras de Condomínio e participação do CFA 827 
em webinar sobre o tema. Divulgação do e-book de Gestão de Condomínio elaborado pelo CRA-828 
SC, divulgação de vídeo para os condomínios fiscalizarem as pessoas jurídicas que prestam 829 
serviços de Administração de Condomínio. 830 

O Cons. Carlos Alberto ressaltou que esta é uma atividade da Administração e já houve 831 
questionamento jurídico no passado em que o Sistema CFA/CRAs tem tido inúmeras decisões 832 
favoráveis, em consonância com a Lei que regulamenta a profissão Lei 4.769/1965, citando, 833 
ainda, que, além das decisões favoráveis ao Sistema, há pareceres técnicos que atestam e 834 
jurisprudências (estas disponibilizadas no site do CFA), destacando que por várias ocasiões 835 
outras profissões tentam se apropriar do setor a exemplo do CRECI, dos Contadores, 836 
Advogados, dentre outras afins, mas o Sistema defenderá o campo da Administração e o espaço 837 
do Administrador. Foi feito o levantamento do custo em R$ 80.000,00 para a Campanha, 838 
solicitando a deliberação do Plenário.  839 

Assim, em votação, o Plenário aprovou, por unanimidade, a realização da Campanha e a 840 
destinação do recurso (R$ 80.000,00) para este fim. 841 

 842 
4.21. SEBRAE x Sistema CFA/CRAs. (CFR) Informativo.  843 

O Cons. Carlos Alberto Ferreira Júnior relatou que foi definido como meta na Câmara a 844 
realização de lives sobre determinados assuntos com toda a área de fiscalização, tendo sido 845 
realizadas duas primeiras sobre Fiscalização de Supervisores de Estágio e da 846 
Operacionalização do Convênio com a Receita, tendo sido solicitada sugestões aos Presidentes 847 
dos CRAs para a terceira live que seria sobre a Relação com os SEBRAEs. Sobre o tema, o 848 



 
 
 
 

 

Presidente Mauro comentou que há divergências nas relações entre as instituições no País, há 849 
Estados que mantém relações de forma harmônica, mas em outros Estados é bem diferente. 850 

O Cons. Jorge Humberto comentou que cada Estado pode fazer a sua parte com a 851 
Fecomércio, por exemplo, citando que tem sido realizadas lives neste sentido sempre mostrando 852 
a importância das profissões. O Presidente Mauro comentou que a ideia é alcançar uma diretriz 853 
nacional, o que facilitaria e daria maior conforto e tranquilidade para os SEBRAEs estaduais. 854 

Sobre a supervisão de estágios, o Presidente Mauro Kreuz comentou que na reunião da 855 
Diretoria Executiva, o tema foi discutido e citou que entre as profissões há algumas áreas que 856 
são intocáveis e há outras, como a Administração em que parece que todo mundo pode atuar e 857 
isso incomoda a todos os profissionais de Administração, destacando a necessidade de discutir 858 
a identidade, os valores, a cultura da Administração e começar a demarcar espaço e território, 859 
sendo necessário resgatar a autoestima da comunidade. Em referência, a Cons. Carolina Maia 860 
comentou que quando Presidente do CRA-AL recebia questionamentos sobre o que o CRA fazia 861 
pelos Administradores e devolvia a pergunta questionando o que aquele profissional estava 862 
fazendo pela profissão. 863 

 864 
4.22. Novas parcerias do Clube de Vantagens do Sistema CFA/CRAs (CRIE) Informativo 865 

O Cons. Gilmar Camargo apresentou duas novas parcerias do Clube de vantagens, a 866 
primeira com a Student Travel, uma agência que trabalha intercâmbio estudantil e universitário, 867 
cursos online de origem em diversos países em que opera, cujo convênio já está disponível. A 868 
segunda é com a Chalenger, uma empresa canadense que oferece consultoria, assessoria, 869 
cursos de idioma e vocacional, oferecendo 75% de desconto aos registrados e dependentes em 870 
1º grau. Em referência, o Presidente Mauro Kreuz acrescentou que há convênios firmados com o 871 
Clube de Vantagens, mas também com o ACAdm. 872 

Sobre a Must University foi informado que havia dez profissionais matriculados e 873 
efetivados por meio do convênio, entretanto, o Cons. Fábio Macedo informou que há informação 874 
de que seriam noventa. Em referência, o Cons. Gilmar comentou que a matrícula é direta com a 875 
instituição e comunicou que o convênio seria estendido aos dependentes diretos. O Cons. 876 
Gilmar Camargo, após consultar a Must, informou que são 15 (quinze) matriculados. 877 

O Presidente Mauro Kreuz comentou que será iniciada uma campanha demonstrando que 878 
os benefícios oferecidos aos profissionais são maiores que o valor da anuidade. 879 

 880 
4.23. Webservice do Clube de Vantagens do Sistema CFA/CRAs. (CRIE) - Informativo 881 

O Cons. Gilmar Camargo comentou que foi definido o desenvolvimento de uma plataforma 882 
para o Clube de Vantagens e cada Conselho fará a negociação de acordo com o seu mercado e 883 
os convênios serão inseridos na plataforma e a ideia é que os convênios se tornem nacionais.  884 

  A proposta é que os Regionais alimentem a plataforma com as parcerias que possuem e 885 
o profissional poderá usufruir dos serviços e produtos que deseja, uma vez que por meio da 886 
plataforma, já seguindo a orientação da LDPD, o parceiro conveniado terá como efetuar a 887 
consulta para concessão de desconto por meio do CPF a ser fornecido pelo próprio profissional 888 
consumidor e este estando apto receberá o benefício. Ressaltou que os profissionais que não 889 
tiverem registro serão direcionados ao Regional para regularizar a sua situação, outra derivada 890 
da plataforma é que o comerciante ao conceder o benefício alimentará o sistema sobre o 891 
desconto concedido, o que será utilizado para comunicar com os profissionais e mostrar que o 892 
profissional registrado não tem despesa com anuidade e sim benefícios, sendo, portanto, um 893 
investimento. Foi ressaltado que o objetivo do CFA é facilitar o acesso dos Administradores aos 894 
convênios firmados, citando que não é foco dar informações específicas do conveniado. A 895 
previsão é que a plataforma esteja disponível a partir de janeiro/2021. 896 

O Cons. Jorge Humberto relatou que no Rio de Janeiro há empresas que são regionais, 897 
sendo a minoria, então no início a ideia foi privilegiar primeiramente as empresas locais quando 898 
ainda era manual, depois que informatizou essa estratégia foi abandonada, uma vez que o 899 
profissional pode estar fora do Estado e utilizar do benefício. Hoje o sistema está aberto, a 900 
empresa insere a oportunidade e outra empresa do mesmo segmento identifica e insere outra 901 
oportunidade para competir e assim gera uma melhoria nos benefícios. O Cons. Gilmar Camargo 902 
esclareceu que inicialmente os Regionais farão a inserção dos parceiros na plataforma e 903 
convênios inicialmente regionais passarão a ter alcance nacional e, consequentemente, com 904 
maior número de registrados, o que pode vir a beneficiar com renegociações de descontos e 905 
mais benefícios. 906 



 
 
 
 

 

O Cons. José Carlos Colares questionou se a plataforma dará a contabilização do retorno 907 
e o Cons. Gilmar esclareceu que a condição para verificar é o comerciante alimentar o sistema 908 
com o CPF do beneficiário e o valor do desconto, tendo sido citado que poderão ser avaliadas 909 
posteriormente outras formas de mensurar com a criação de indicativos. 910 

 911 
4.24. Eleição da Organização Latino-americana de Administração – OLA. (CRIE) - 912 

Informativo 913 
O Cons. Gilmar Camargo informou sobre a realização do pleito da OLA (dia 26/10), citando 914 

que a Organização convidou o CFA para compor a chapa na posição de Vice-Presidente e foi 915 
convidado a se candidatar, houve a indicação do Adm. Rogério Bohn na Chapa para o Conselho 916 
Fiscal, porém já foi acertado que eleita a chapa será direcionado para a Comissão de Eventos. 917 
Acrescentou que foi aberta mais uma possibilidade por meio de nomeação para coordenação de 918 
uma comissão, tendo sido indicado o Cons. Rogério Cristino, já estando confirmada a sua 919 
nomeação.  920 

 921 
4.25. Edital dos ERPAs Norte, Nordeste e Sudeste. (CRIE) Informativo 922 

O Cons. Gilmar Camargo noticiou sobre a realização dos ERPAs. 923 
O Cons. Gilmar Camargo informou que o edital foi lançado em setembro para o II ERPA 924 

Norte, II ERPA Nordeste e o I ERPA Sudeste, citando que os eventos aconteceriam a partir de 925 
outubro/2021 até 2022, entretanto, o momento não era adequado devido à pandemia e não 926 
houve apresentação de propostas. Desta forma, o edital será reeditado e será levado à reunião 927 
da Diretoria Executiva para deliberação. 928 

 929 
4.26. Envio da Agenda de Gestão Municipal aos CRAs. (CGP) - Informativo 930 

O Cons. Fábio Macedo anunciou que o Adm. Cássio de Mattos Dias é o novo Coordenador 931 
da CGP. Na sequencia, informou que foram quarenta e uma entregas efetivas aos profissionais 932 
da Administração mesmo em meio à pandemia. Foram confeccionados 500 exemplares da 933 
Agenda Municipal que foram distribuídas proporcionalmente a todos os Estados, com número 934 
mínimo de cinco exemplares. Citou que Conselheiros Federais e Presidentes também 935 
receberam exemplares para repasse estratégico para autoridades e maior visibilidade do CFA, 936 
citando que a Agenda foi disponibilizada de forma digital e solicitou que seja feita a multiplicação 937 
da divulgação do material por todos. 938 

 939 
4.27. Guia de Gestão do Sistema CFA/CRAs. (CGP) - Informativo 940 

O Cons. Fábio Macedo citou que em 2012 o CFA criou o Guia dos Presidentes, que 941 
auxiliava os Presidentes dos CRAs na gestão nos Estados e relatou que por meio de um 942 
trabalho multicameral, permeando todas as Câmaras, e será transformado no Guia de Gestão do 943 
Sistema CFA/CRAs, com o mesmo objetivo, porém mais completo e atualizado. Será atualizado 944 
digitalmente e conterá links com as Resoluções Normativas pertinentes aos procedimentos. 945 

Foi proposta a disponibilização financeira para impressão do Guia para até dia 30/10 esteja 946 
pronto com o intuito de que no ato da diplomação e posse dos novos Conselheiros também 947 
recebam o Guia para uma gestão eficiente, tendo sido estimada a destinação de R$ 10.000,00. 948 

Em votação, o Plenário aprovou a destinação do recurso no valor de R$ 10.000,00, tendo 949 
sido autorizada a impressão do Guia. 950 

 951 
4.28. Clipping de Notícias IGM/CFA (CGP) - Informativo 952 

O Cons. Fábio Macedo apresentou material coletado na mídia em geral referente ao IGM, 953 
tendo sido destacado que foram noventa e sete matérias publicadas entre agosto, setembro e 954 
outubro, citando o IGM como fonte de consulta para análise de indicadores nos municípios. 955 

 956 
4.29. Divulgação do Guia para Imprensa 2020 no TSE (CGP) - Informativo 957 

O Cons. Fábio Macedo citou que a CGP lançou o Guia para a Imprensa para nortear os 958 
jornalistas brasileiros para o debate das eleições/2020 e, de forma didática, indicar como 959 
consultar o IGM e questionar os candidatos sobre temas de interesse público. Destacou o 960 
importante reconhecimento do Guia pelo Tribunal Superior Eleitoral, com divulgação direta no 961 
portal do TSE. 962 

 963 



 
 
 
 

 

4.30. Apresentação da CGP em eventos online (lives/webinars). (CGP) - Informativo 964 
O Cons. Fábio Macedo noticiou que a CGP realizou mais de vinte eventos virtuais a custo 965 

zero, com 8.150 visualizações, tendo sido demonstrado os números de acesso por Estado. Foi 966 
apresentado vídeo institucional IGM-CFA, com depoimento de gestores que indicam a utilização 967 
da ferramenta para a gestão no campo da Administração Pública. O Cons. Fábio informou que a 968 
CGP vem ampliando as parcerias. 969 

 970 
4.31. Envio das Análises dos Estados aos CRAs. (CGP) - Informativo 971 

O Cons. Fábio Macedo informou que a CGP fez a análise dos doze estados que realizaram 972 
o Workshop de Gestão Pública (Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Espírito Santo, Goiás, 973 
Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Piauí, Paraná, Rio Grande do Sul) e todos receberam o 974 
diagnóstico do IGM de 2020. Citou que o Distrito Federal também foi inserido. Noticiou que a 975 
CGP finalizará os demais estados e o conteúdo será transformado em um livro do Diagnóstico 976 
Brasil, sendo mais uma entrega efetiva da CGP. Destacou que o Presidente do CRA-MS fez um 977 
trabalho excepcional com debate do diagnóstico por dez minutos no programa Bom Dia MS. 978 

 979 
4.32. Guia dos Prefeitos + Brasil (Presidência da República). (CGP) - Informativo 980 

O Cons. Fábio Macedo informou sobre parceria com a Presidência da República para o 981 
Guia dos Prefeitos +Brasil, que está norteando o final da gestão dos Prefeitos, tendo sido citado 982 
que foi produzido um vídeo institucional com a logomarca do CFA por meio da SECOM. 983 
Comentou que o Guia dos Prefeitos foi elaborado similar à Agenda de Gestão Municipal. 984 

 985 
4.33. Plataforma ACAdm – parcerias e cursos próprios (CFP) - Deliberativo 986 

A Cons. Claudia Stadtlober apresentou plano de ação para o lançamento da plataforma 987 
ACAdm, desenvolvida pela equipe interna do CFA, com recursos e cursos próprios, além de 988 
parcerias a serem firmadas com outras instituições. Neste sentido, apresentou a proposta de 989 
acordo de cooperação técnica com a UniSinos como parceira na ACAdm. O Presidente Mauro 990 
Kreuz esclareceu que a ACAdm está estruturada em dois modais: um de conteúdos próprios e 991 
outro modal de parceiros, como a Must University, FGV e Grupo Ser. 992 

Quanto à parceria com a Unisinos, foi posta em votação e o Plenário aprovou, por 993 
unanimidade, o convênio nos termos propostos. 994 

Na ocasião, a Cons. Claudia Stadtlober informou sobre a possibilidade de parceria com 995 
outras instituições que tiverem interesse, destacando que o lançamento da plataforma está 996 
agendado para o próximo Fórum de Presidentes. 997 

 998 
4.34. Pesquisa Nacional Perfil, Formação, Atuação e Oportunidades de Trabalho dos 999 

Profissionais de Administração. (CFP) - Informativo 1000 
A Cons. Claudia Stadtlober mencionou que a Pesquisa Nacional deveria ter sido feita este 1001 

ano, porém por motivos de contingência financeira e do período de pandemia não foi possível, 1002 
tendo em vista que a parte qualitativa é realizada presencialmente, informando que a CFP 1003 
retomará os contatos para realizar no próximo ano.  1004 

Sobre o OneCad, a Coordenadora da CFP, Adm. Sueli Moraes, mencionou que foi 1005 
proposto o retorno à ideia e a estrutura do OneCad e no projeto básico contemplará a 1006 
possibilidade de utilizar o Big Data para identificação, como o OneCad trata da identificação dos 1007 
egressos e da atuação destes no mercado, com monitoramento em tempo real, esta tecnologia 1008 
poderá auxiliar na identificação do público para a Pesquisa, para identificação, realizada de 1009 
forma bicameral com a CFR, para a aplicação do questionário junto ao público alvo, cujo assunto 1010 
será abordado oportunamente na reunião da Diretoria Executiva. 1011 

A Cons. Claudia Stadtlober noticiou sobre a construção da Cartilha das Diretrizes 1012 
Curriculares, citando que foi feita a revisão do material pela Câmara, citando que a Prof.ª 1013 
Claudia Bitencourt (UniSinos), que há anos trabalha com a questão de competências, já enviou 1014 
uma definição para inserir no material e outro Professor da Udesc, que faz pesquisa sobre o 1015 
ENADE, também fará um aparte sobre competências e o ENADE, além do Prof. Irineu Gianese 1016 
(ANGRAD) e em contato com o Presidente Edson Kondo (ANGRAD) será ampliado um pouco 1017 
mais para o indicativo de estruturação do projeto pedagógico a partir das novas Diretrizes, com 1018 
foco na gestão da aprendizagem e do ganho de conhecimento e de competências dos alunos. 1019 

  1020 



 
 
 
 

 

4.35. PEC 32/2020 - Altera disposições sobre servidores, empregados públicos e 1021 
organização administrativa (CEAP) - Informativo 1022 
O Cons. Carlos Alberto Ferreira Júnior expôs que o Governo Federal apresentou a PEC nº 1023 

32/2020 que, trata da reforma administrativa, após a sua análise, representa mais uma tentativa 1024 
de mexer com o funcionamento dos Conselhos de Fiscalização Profissional das trinta e duas 1025 
profissões regulamentadas e traz uma modificação importante no art. nº 173 da Constituição 1026 
Federal permite que o Presidente da República, por decreto, possa criar, extinguir, fundir e 1027 
incorporar autarquias, o que constitui uma ameaça para a existência dos Conselhos de 1028 
Fiscalização Profissional tendo em vista serem todas autarquias federais, o que só seria possível 1029 
por aprovação do Congresso Nacional, passando, nesta PEC, a ser uma prerrogativa do 1030 
Presidente da República. Sobre o assunto, o Presidente Mauro Kreuz informou que este será um 1031 
dos assuntos a serem tratados na próxima reunião do Conselhão, convidando o Cons. Carlos 1032 
Alberto a participar da mesma.  1033 

O Cons. Carlos Alberto notificou que a outra ameaça diz respeito ao art. nº 83 da 1034 
Constituição Federal de trata da livre iniciativa ou da livre concorrência no mercado livre no País 1035 
que já estava na PEC 108. O Presidente Mauro apontou o parágrafo 3º da PEC 108, que veda 1036 
aos Conselhos Profissionais a adoção de práticas anticompetitivas em sua área de atuação, o 1037 
que na prática significa que os Conselhos nada poderão fazer caso o profissional não esteja 1038 
registrado tanto no que se refere a profissionais brasileiros quanto estrangeiros, tendo sido 1039 
esclarecido que este conceito vem do Ministério da Economia, cujo Ministro é ultraliberal e 1040 
deseja liberalizar geral, que justifica a intenção em abolir com as organizações, associações, 1041 
federações e conselhos profissionais, o que denota ser muito perigoso. Como a tramitação da 1042 
PEC paralisou, o Ministro da Economia encontrou outra forma para inserir na PEC 32 a mesma 1043 
intencionalidade, o que deixa claro o cunho ideológico liberalizante do Governo.  1044 

O Cons. Carlos Alberto notificou que o anteprojeto está sendo tratado pela Assessoria 1045 
Parlamentar e pelo Conselhão, de forma a reagir a mais esta ameaça. 1046 

 1047 
4.36. Consulta pública realizada pelo Ministério da Economia, buscando viabilizar a 1048 

participação de entidades representativas de profissões para participarem do 1049 
processo de consolidação e de atualização dos decretos que regulamentam o 1050 
exercício de profissões e Conselhos profissionais. (CEAP) - Informativo 1051 
O Cons. Carlos Alberto citou que houve uma medida ano passado de fazer uma 1052 

consolidação de decretos e foram ouvidos todos os Conselhos Profissionais, tendo sido feita 1053 
uma sugestão quanto ao que poderia condensar ou suprimir e haverá uma audiência pública em 1054 
breve para tratar deste assunto, ou seja, a ideia é reunir a legislação de todas as profissões em 1055 
uma consolidação e a preocupação consiste no risco de que na tentativa de fazer a consolidação 1056 
mexam na redação da legislação e de alguma forma limitar ou prejudicar as prerrogativas da 1057 
profissão. Foi informado que a Assessoria Parlamentar também está acompanhando e 1058 
trabalhando também nesta questão. 1059 

 1060 
ENCERRAMENTO 1061 

O Presidente Mauro Kreuz agradeceu a presença e a dedicação de todos, dando por 1062 
encerrada a reunião.  1063 
 
Lida e aprovada a ata, assinam: 
 

 

 

 

Adm.  Francisco Rogério Cristino Adm.  Mauro Kreuz 

Diretor Administrativo e Financeiro Presidente do CFA 
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